
2 0 2 تقــــــريــــــر التمنيــــــة املستدامــــــة  0

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y





س 
الفهــــــــــر

لكمة الرئيس..............................................................................................................  5

بنك أفريقيا، بنك أفرييق شامل ..................................................................................6

بنك أفريقيا، بنك تضامين وملزتم اجمتاعيا............................................................... 10

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية البنك............................................... 14

28 ........................................................... مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

44 ......................................................................................... احلاكمة يف بنك أفريقيا 

األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقيا ....................................................... 50

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص واملهين ملستخدميه.......................................... 56

62......................................................... بنك أفريقيا، الزتام اجمتايع وجتاه املجمتعات 



 بنـــــك أفريقيـــــــا



 لكمة الرئيس

عمثان بنجلون
الرئيس املدير العام

ــة  ــراف املعني ــع األط ــة مجي ــه مبواكب ــل الزتام بفض
هــذه  ظــل  وأفريقيــا، ويف  املغــرب  بنشــاطه يف 
فــروس  جباحئــة  املتعلقــة  التارخييــة  الظرفيــة 
كوفيــد-19، أظهــر بنــك أفريقيــا تعبئــة منوذجيــة. 
وملواجهــة هــذه الظــروف غــر املســبوقة وتداعياهتــا،  
ــرف  ــن ط ــة م ــول قوي ــة وحل ــة رسيع ــدمي إجاب مت تق
الدولــة املغربيــة، بتعلميــات ســامية مــن صاحــب 
ــدة  ــا رائ ــك دمحم الســادس. وباعتباره ــة املل اجلالل
القطــاع البنــي املغــريب، اســتجابت مجموعتنــا 
بشــل قــوي هلــذه احلالــة الطارئــة وطنيــا ، الســميا 
لتدبــر  الصنــدوق اخلــاص  عــر مســامههتا يف 

اجلاحئــة مببلــغ مليــار درمه.
للنســيج  موجهــة  مواكبــة  اقــراح  مت  وهكــذا، 
لملقــاوالت  وباخلصــوص  الوطــي،  االقتصــادي 
ــن خــالل  الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة، م
غــالف متويــي إمجــايل قدره 14 مليــار درمه ووضع 
رهــن تــرف زبنائنــا تدابــر خاصــة ومنتجــات 

مالمئــة.
اســتثنائية محلايــة  تدابــر  وضــع  خــالل  ومــن 
مســتخدمينا وزبنائنا، مقنا بوضع خطة الســمرارية 
النشــاط، عــى حنــو خيفــف مــن تأثــر األزمــة عــى 

ــا.  ــف مهنن خمتل
مســتوى  تتجــاوز  ال  ســابقا  اكنــت  وبعدمــا 
المطوحــات، أحضــت رهانــات التمنيــة املســتدامة 
واملســؤولية املجمعيــة أولويــة عامليــة. وحــرص بنــك 
ــا مبكــرا جــدا عــى إدراج هــذه األبعــاد يف  أفريقي
قلــب اســراتيجيته التمنويــة ويف طليعــة الزتاماتــه، 
باعتبــاره أول موقــع يف القــارة األفريقيــة عى إعالن 
املؤسســات املاليــة حــول البيئــة والتمنيــة املســتدامة 
لرنــاجم األمم املتحــدة للبيئــة وعــر اعمــاد املبــادئ 
األساســية للمويــالت املســؤولة. إننــا اآلن ملزتمــون 
ــع  ــا املؤسســاتيني لرف ــا ورشاكئن ــا جتــاه زبنائن لكي
التحديــات املســتقبلية للقــارة األفريقيــة يف جمــال 
والتمنيــة  االجمــايع  واإلدمــاج  المنــو  متويــل 

االقتصاديــة املســتدامة.
ــة املوجــه  ــاجم انطالق ــر برن ويف هــذا الصــدد، يعت
انطالقتــه  أعــى  والــذي   ، املقاوالتيــة  لملبــادرة 
صاحــب اجلاللــة امللــك دمحم الســادس منوذجــا 
اللــزتام البنــوك جتــاه رواد األمعال والشــباب حامي 

ــة. ــر مالي ــة وغ ــة مالي ــر مواكب املشــاريع، ع
ــك  ــا بن ــر فهي ــي ع ــنة ال ــق الس ــلت 2020 حب ش
أفريقيــا عــن تعــدد منجزاتــه مــع احلفــاظ عــى متانــة 
أسســه، وحتســن بصمتــه البيئيــة ووقعــه االجمــايع 

اإلجيــايب عــى خمتلــف األطــراف ذات العالقــة.
ويف إطار تدبره اخلاص، الزتم البنك :

- باحلفــاظ عــى حصة وســالمة مســتخدميه وزبنائه، 
 " شــارة  عــى  الــذي جتســد حبصولــه  الــيء 
Safeguard " مــن طــرف املكتــب الــدويل فريتــاس.

والــذي جتســد  احلــراري  االحتبــاس  - ماكحفــة 

باحلصــول عــى اعمــاد إيــزو 14001 وحصيلتــه 
الكربونيــة.

ويف إطار نشاطه املايل، أبرز البنك :
التمنيــة  أهــداف  املاليــة يف  - أمهيــة مســامهته 
املســتدامة، وباألخــص يف معلــه هــذه الســنة لفائــدة 
دمع االقتصــاد، والســميا املقــاوالت الصغــرة جــدا 

ــطة؛ ــرة واملتوس ــاوالت الصغ واملق
ــع  ــيا م ــور ، متاش ــه للتط ــر ل ــد أول تقري ــا أع - مك
املبــادئ البنكيــة املســؤولة لملبــادرة املاليــة لرنــاجم 

ــة ؛ ــدة للبيئ األمم املتح
- اســتعان بآليــة " حمفظــة حتاليــل التأثــرات لفائــدة 
البنــوك " الــي طورهتــا املبــادرة املاليــة لرنــاجم 
األمم املتحــدة للبيئــة، مــن أجــل إطــالق التحليــل 
ــة  ــرات اإلجيابي ــن التأث ــا م ــه انطالق ــام حملفظت الع

والســلبية ؛
األمم  هليئــة  التشــغيلية  املبــادرة  اخنــرط يف   -
ــني  ــادئ متك ــي " مب ــاق العامل ــرأة وامليث ــدة لمل املتح
املــرأة" لــدى 134 بنــاك يف 135 بلــدا ، وهــو اإلطــار 
ــق اخلاصــة ــه للطري ــز خارطت ــذي ســيحمس بتعزي  ال

" بالتنوع ".
ومت تعزيــز هــذه املنجــزات مــن خــالل مبــادرات 
مؤسســة البنــك املغــريب للتجــارة اخلارجيــة للربيــة 

والبيئــة ومؤسســة BOA جنــوب الصحــراء. 
ــا مــن خــالل  وإمجــاال، مت تتــوجي ريــادة بنــك أفريقي
للســنة  االجماعيــة  لملســؤولية  العربيــة  اجلائــزة 
الســابعة عــى التــوايل يف فئــة القطــاع املــايل، 
ومــن طــرف فيجيــو إيريــس، الواكلــة الرائــدة يف 
التحليــل غــر املــايل، ماحنــة إيــاه جائــزة " أفضــل 
ــنة  ــك للس ــة 2020 "، وذل ــؤولية االجماعي أداء لملس
ذلــك، يف  عــى  عــالوة  التــوايل.  عــى  الســابعة 
إطــار تصنيفهــا األول لالســتدامة يف مــارس 2021، 
صنفــت فيجيــو إيريــس رفقــة واكلــة موديــز بنــك 
عــى  املقــاوالت  مــن   2% أفضــل  يف  أفريقيــا 
 ( A1+ املســتوى العاملــي احلاصلــة عــى تصنيــف
ــن 90 يف  ــز األول مض ــدم( ويف املرك ــتوى متق مس
القطــاع البنــي – البنــوك اخلاصــة وبنــوك التجزئــة 

يف األســواق الصاعــدة-.
احلافــز  ليصــر  بالتأكيــد  وســيتواصل مطوحنــا 
ــك  ــع رجــال ونســاء مجموعــة بن ــويم لعمــل مجي الي
ــارة  ــك مــن أجــل إشــعاع املغــرب والق ــا، وذل أفريقي
األفريقيــة لتصــر مرجعــا عامليــا يف جمــال التمنيــة 

املســتدامة والتأثــرات ذات الوقــع اإلجيــايب.
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 بنـــــك أفريقيـــــــا

 بنك أفريقيا
  بنك أفرييق شــامل

عى  انفتاحا  األكرث  املغربية  البنكية  املجموعة  اليوم  باعتبارها 
الصعيد الدويل، نشأت مجموعة بنك أفريقيا قبل أزيد من 60 سنة 
لتجشيع التجارة اخلارجية يف املغرب. فواصلت املجموعة تطورها 
لتفرض ذاهتا بصفهتا فاعال اقتصاديا وماليا ال حميد عنه يف القارة 

األفريقية، وربط القارة مع بايق مناطق العامل. 

+60
سنة من احلضور

4
قارات تنترش هبا 

فروع املجموعة 

32
دولة تشتغل هبا املجموعة

20
دولة أفريقية حتتضن 

فروع املجموعة



2019
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  بنك أفرييق شامل

 نبذة تارخيية

 أول استقرار يف اخلارج
من خالل فرع باريس

إدراج البنك يف البورصة 

أول بنك غر أورويب يطلب تصنيفا 
اجماعيا يف املغرب 

 BOA رشاء %35 من بنك

انطالق العمل بفرع بنك أفريقيا يف شنغهاي 

أول بنك يصدر “سندات خرضاء” خالل مؤمتر 
كوب 22

• إضافة امس “ بنك أفريقيا “  إىل “ البنك 
املغريب للتجارة اخلارجية “، مما يعزز البعد 

األفرييق لملجموعة
• الرفع من مسامهة املجموعة يف رأمسال بنك 

BOA إىل %75 وبنك التمنية ملايل إىل 32,4% 
والكونغولية للبنك إىل 37%

 African Entrepreneurship“ إطالق برناجم •
 “ Award

إصدار سندات يوروبوند 
مببلغ 30 مليون يورو 
يف السوق الدولية 

انطالق أنشطة BBI لندن

افتتاح مكتيب متثيل يف لندن وبكني 

تأسيس البنك

نشأة بنك مغريب منفتح عى العامل 

 بنك شامل وفاعل أسايس
يف التمنية االقتصادية لملغرب 

بنك جبذور أفريقية وأبعاد عاملية 

تغير امس البنك املغريب للتجارة 
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اخلدمات  شاملة  بنكية  هو مجموعة  أفريقيا  بنك 
ومتعددة املهن. ويشتغل هبا مستخدمون مسؤولون 

وملزتمون خبدمة زبناهئم.

 نبذة
 عن املجموعة

حضور يف

32 دولة 
عر العامل

أزيد من  
15 200

مستخدم مسؤول اجماعيا، 
يهسرون عى تنفيذ مهن 

املجموعة 

868 1 
واكلة 

يف خدمة زبنائنا

بنك أفريقيا 
الكونغولية للبنك

بنك التمنية ملايل 
BMCE International Holding

مدريد : المويل التجاري
 لندن وباريس  :

اخلدمات البنكية االستمثارية ومتويل
BMCE Euroservices الرشاكت

 - أنشطة املغاربة 
املقميني باخلارج

بنك أفريقيا شنغهاي

 التجزئة البنكية، اخلدمات البنكية
 االستمثارية وللرشاكت :

BANK OF AFRICA Maroc -
حضور يف 32 دولة عر العامل 

بنك األمعال : 
 - أنشطة بنك األمعال : االستشارة

 واهلندسة املالية، تدبر األصول، التدبر
 اخلاص، الوساطة يف البورصة، سوق

 الرساميل، البحث املايل، حلول بعد المويل،
التسنيد.

:  اخلدمات املالية املتخصصة
- سلفني - قرض االسهتالك 

- مغرباي - القرض اإلجياري
- RM Experts - التحصيل

- مغرب فاكتورينغ  - خصم الديون التجارية
- Euler Hermes Acmar - تأمني القروض 

- بنك المويل واإلمناء  – بنك تشاريك 

6,6 
مليون

زبون من اخلواص واملهنيني 
واملقاوالت واملؤسساتيني



  بنك أفرييق شامل

احلضور  
اجلغرايف

يعتر بنك أفريقيا اليوم املجموعة البنكية األكرث انفتاحا 
دولة   32 الدويل، من خالل حضورها يف  الصعيد  عى 
عر العامل. مكا يعد البنك ثاين مجموعة أفريقية من خالل 

تغطية جغرافية تمشل 20 دولة يف أفريقيا.
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املغرب
البنني

بوركينا فاسو
بوروندي

الكونغو برازافيل
كوت ديفوار

دجيبويت
إثيوبيا

غانا
كينيا

مايل
مدغشقر
النيجر
أوغندا

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

رواندا
السينغال

تزنانيا
الطوغو
تونس

أملانيا
بلجياك 
إسبانيا
فرنسا

إيطاليا
هولندا

الربتغال
بريطانيا

الصني-شنغهاي
كندا

اإلمارات العربية 
املتحدة
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 بنك أفريقيا
بنــك تضامين

 ومســؤول اجمتاعيا 

من خالل الهنوض بالتعلمي، ودمع االقتصاد االجمايع والتضامي، 
عدة  عر  املجميع  الزتامها  املجموعة  املالية، جتسد  والربية 
الدامئ يف  الزتامها  وعر  املبتكرة.  لملشاريع  ودمعها  مبادرات 
التحوالت اإلجيابية، تسن املجموعة مقاربة مجاعية ومشركة مع 

العديد من الفاعلني، وذلك ملضاعفة األثر اإلجيايب.

200
األويل  بالتعلمي  خاصة  وحدة 
تشييدها  مت  واالبتدايئ 
مؤسسة  طرف  من  وجتهزيها 
البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

1 مليار درمه 
صندوق  يف  املسامهة  مبلغ 
تدبر جاحئة كوفيد-19 الذي 
امللك  اجلاللة  صاحب  أحدثه 

دمحم السادس 

2 200
يف  دراسهتم  يتابعون  تمليذ 
برناجم مدرسة كوم ملؤسسة البنك 

املغريب للتجارة اخلارجية 



بنك تضامي ومسؤول اجماعيا

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية  
للتعلمي والبيئة

للتجارة  املغريب  البنك  مؤسسة  تقدمي 
اخلارجية 

حددت مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
الي أسهسا السيد عمثان بنجلون سنة 1995 

أولويتني هامتني :

- التعلمي، السميا حمو األمية من خالل برناجم 
باملغرب  قروية  مدارس مجاعاتية  وتدبر  بناء 

وأفريقيا.

- محاية البيئة 

تعمل مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية من 
أجل التعلمي وخصوصا التعلمي االبتدايئ واألويل، 
من خالل مبادرات تندرج يف نطاق معل مدرسة 
كوم أو املشاريع املنجزة برشاكة مع امجلاعات 
احمللية واملنمظات غر احلكومية. وجتسد التوجه 
البييئ ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
من خالل برناجم املدارس اإليكولوجية، برشاكة 

مع مؤسسة دمحم السادس محلاية البيئة.

مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
الزتام قوي وتأثر مثبت 

تعزيز الرشااكت األساسية
واصلت مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
للتعلمي والبيئة مشاريعها مع رشاكهئا يف إطار 
عدة رشااكت . ففضال عن رشاكهتا االسراتيجية 
مع وزارة الربية الوطنية ، مت التوقيع عى عدة 
اتفاقيات مع املعهد الفرنيس باملغرب وأاكدميية 
باريس و » Teach For Morocco « و مؤسسة 

دمحم السادس محلاية البيئة.

1. رشااكت مع أاكدميية باريس واملعهد الفرنيس 
باملغرب

أبرمت مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
يف 13 فراير 2020 رشاكة مع املعهد الفرنيس 

باملغرب.

وتروم هذه الرشاكة : 

تعزيز جودة التعلمي يف شبكة مدرسة كوم

دمع تكوين املرشفني

مدارس  معيمل  لدى  الفرنسية  اللغة  تعزيز 
مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

حتفزي تجسيل املستخدمني يف مسارات للتكوين 
عن بعد.

Teach For Morocco 2. رشاكة مع مجعية
يف 8 فراير 2020 ، أبرمت مؤسسة البنك املغريب 
 Teach For للتجارة اخلارجية رشاكة مع مجعية
Morocco، ويه عضو يف املنمظة الدولية غر 

احلكومية Teach For All، الي يوجد مقرها بنيويورك. 
وسترشف هذه األخرة مبوجب االتفاقية عى التعلمي 
األويل يف 18   مدرسة تابعة للشبكة. وسترشف 
امجلعية عى تكوبن وتتبع املربيات واملربني الذين 

ميارسون مهامهم يف هذه املدارس. 

3. اتفاقية مع مؤسسة دمحم السادس محلاية 
البيئة بتارخي

البنك املغريب  مت جتديد االتفاقية بني مؤسسة 
مؤسسة  و  والبيئة  للتعلمي  اخلارجية  للتجارة 

دمحم السادس محلاية البيئة

بتارخي 27 نونر 2020. وتقيض هذه االتفاقية 
التحسيس  بالعمل املشرك يف جمال  اجلديدة 
مدارس  ومواكبة  وتعزيزها  البيئية  بالثقافة 
الشبكة يف احلصول عى الشارة اإليكولوجية.
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مدارس تابعة 
للشبكة يف إقلمي 

احلسمية

إحداث أاكدميية مدرسة كوم

البنك  مؤسسة  أحدثت  كوفيد-19،  سياق  يف 
لبيئة  وا للتعلمي  اخلارجية  للتجارة  املغريب 
افرايض  معهد  وهو  كوم،  مدرسة  أاكدميية 
التكوين  مضان  يف  مهمته  وتمثل  للتكوين 
التدريس يف  لفريق  الدامئ  والتأهيل  املسمر 
األساتذة  تكوين  رمقنة  وتشل  أوىل.  مرحلة 
لبنة أوىل يف الرناجم العام لرمقنة املامرسات 

واملناجه وأساسا مناجه التعلمي.

توسيع شبكة مدرسة كوم

1. افتتاح مدرسة كوم يف أريرا بإقلمي احلسمية

الدخول  خالل  كوم  مدرسة  شبكة  تعززت 
إنشاء وحدة  2021-2020 من خالل  املدريس 
ويتعلق  بإقلمي احلسمية.  كتامة  جديدة جبامعة 
لشبكة مدرسة  والستني  الثالثة  باملدرسة  األمر 
كوم عى املستوى الوطي والثالثة عى مستوى 

إقلمي احلسمية.

2. مدرسة كوم دجيبويت

إجناز  أشغال  عرفت  الصحية،  األزمة  بفعل 
لثالثة أهشر. فمت  توقفا  مدرسة كوم دجيبويت 
أهشر  لثالثة  التعاقدي  األجل  متديد  بالتايل 
إضافية ، لترجم معلية التسلمي يف ممت مارس 

. 2021

برناجم تنفيذ وحدات التعلمي األويل يف 
املدارس العمومية

تواصل مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
وجتهزي  لبناء  برناجمها  تنفيذ  والبيئة  للتعلمي 
العمومية.  املدارس  األويل يف  التعلمي  وحدات 
وذلك دمعا لوزارة الربية الوطنية. وفضال عن 
 ، الناظور  الوحدات املسملة واملشغلة يف جهة 

قامت املؤسسة :

يف  األويل  للتعلمي  أقسام  أربعة  بتسلمي   -
مدرستني بمارة ؛

للتعلمي  قاعة   20 إلجناز  األشغال  بإطالق   -
إلقلمي  التابعة  العمومية  املدارس  األويل يف 

احلسمية ؛

املدارس  تأهيل  إعادة  برناجم  إطار  ويف 
وصيانهتا، مت تأهيل أربع مدارس يف 2020، 

ويتعلق األمر ب :

- مدرسة كوم سيدي بن جعفر – إقلمي جرسيف

- مدرسة كوم لعزيب سطات

- مدرسة كوم أوالد بن عالل – شفشاون

- مدرسة كوم الوحدة 2 – بوجدور

مدرسة كوم باملغرب

مدرسة كوم دجيبويت 



تعبئة شبكة مدرسة كوم ملاكحفة تداعيات كوفيد-19  

لكوفيد-19، جتندت مدارس شبكة  الظرفية احلالية  الرمغ من  عى 
مدرسة كوم لضامن اسمرارية التعلمي خالل فرة احلجر اليحص 
الذي مت إقراره يف منتصف مارس 2020. والزتمت الفرق البيداغوجية 
من خالل اللجوء لعدة وسائل تواصلية لضامن االتصال مع التالميذ. 

من ناحية أخرى، أحدثت مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
للتعلمي والبيئة معهدا افراضيا للتكوين حتت امس أاكدميية مدرسة 
كوم. وأسندت له مهمة التكوين املسمر والتأهيل الدامئ لملدرسني يف 

مرحلة أوىل.

ومن أجل حتضر جيد للدخول املدريس يف شتنر 2020، وبفعل 
الظروف الصحية االستثنائية عى الصعيد الوطي، اختذت شبكة 
عدد  حسب  املتبعة  التوصيات  وختتلف  تدابر.  عدة  كوم  مدرسة 
متثلت  عامة،  وبصفة  املدارس.  يف  املوسع  أو  املخفض  التالميذ 

التدابر الي ينبيغ احرامها يف :

- احرام التباعد اجلسدي مبر واحد عى األقل بني التالميذ يف 
مجيع االجتاهات 

- قياس درجة حرارة يف مداخل املدارس 

- اختالف مواقيت الدخول واخلروج خبمس دقائق للحد من اختالط 
التالميذ واألساتذة

- تعقمي اليدين وغسلهام باسمرار

- االرتداء اإلجباري للمكامة ابتداء من املستوى اخلامس 

- التعقمي املسمر ملختلف فضاءات املدارس والهتوية الدامئة لقاعات 
الدروس واملواقع ذات االستعامل املشرك

- الولوج لملراحيض يمت بشل حمدود ومبراقبة من املدرسني

- تدابر املراقبة والتدخل الرسيع يف حالة اإلصابة باملرض بتشاور 
مع اللجنة اإلقلميية.

حتت
 املجهر

بنك تضامي ومسؤول اجماعيا

97,69%
يه نسبة النجاح 
يف سنة 2020

480
هو العدد اإلمجايل 
لملدرسني يف شبكة 

مدرسة كوم 

50%
يه نسبة الفتيات مع 
الدخول املدريس يف 

شتنر 2020

11 060
تمليذا يف الدخول 
املدريس لشتنر 

2020

46%
يه نسبة النساء 

املدرسات مضن شبكة 
مدرسة كوم 
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بفضل اسراتيجيته لملسؤولية املجمعية والبيئية الي تمشل اكفة 
تطوير  يف  فعال  بشل  أفريقيا  بنك  يسامه  املجموعة،  مكونات 
خالل  ومن  املستدامة.  التمنية  أهداف  وإجناز  املستدام  المويل 
االخنراط والتوقيع عى عدة الزتامات دولية، أحضى معل املجموعة 

معرفا به.

التمنية املستدامة 
 جــزء ال يتجزأ

مــن اســراتيجية البنك



التمنية املستدامة

الزتام بنك أفريقيا  
من أجل تمنية ومنو مستدامني

االخنراط يف عدة الزتامات وطنية ودولية 
اختذ بنك أفريقيا الزتامات وطنية ودولية والي تقتيض االستجابة ألجود املعاير 

الدولية 

بنك أفريقيا أول موقع يف القارة األفريقية عى إعالن املؤسسات املالية 
حول البيئة والتمنية املستدامة لرناجم األمم املتحدة للبيئة

وضع نظام للتدبر البييئ واالجمايع لملخاطر برشاكة مع مؤسسة 
المويل الدولية 

اعماد طويع ملبادئ االستواء

العرش  ملبادئه  الدمع  تقدمي  من خالل  العاملي  االتفاق  االخنراط يف 
املتعلقة باحرام حقوق اإلنسان ومعاير الشغل ومحاية البيئة وماكحفة 

الفساد املايل

الزتام بنك أفريقيا جتاه املناخ من خالل االنضامم ملبادرة العمل من 
أجل املناخ داخل املؤسسات املالية وإدماج العمل من أجل املناخ مضن 

املؤسسات املالية 

عضو مؤسس ملبادئ المويل اإلجيايب 

 TCFD أول بنك مغريب ينضم ملبادرة

عضو مؤسس ملبادئ املعامالت البنكية املسؤولة 

بنك أفريقيا هو أول بنك أفرييق يدمع املبادرة الصينية مبادئ االستمثار 
األخرض للحزام والطريق.

2000

2016

2010

2008

2019

2017

2016

2019

2018

االلزتام        املبادرة         السنة

IMPACT
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 الهنوض بالتمنية املستدامة
عى الصعيدين الوطي واإلقليمي 

حيتل بنك أفريقيا ماكنة مرجعية يف جمال التمنية 
املستدامة عى املستويني الوطي والقاري. ومن 
خالل مبادراته، يعمل البنك عى تجشيع تمنية 

اقتصاد مستدام وشامل.

الفعالة  باالستجابة  أفريقيا  بنك  يلزتم  وهكذا 
املهنية  لملجموعة  املناخ  طريق متويل  خلارطة 
لبنوك املغرب. وتروم خارطة الطريق هذه الي 
لتحفزي   22 كوب  مؤمتر  مبناسبة  إعدادها  مت 
ظهور متويالت خرضاء عى الصعيد اإلقليمي 

والقاري.

تشكيلة حرية  البنك  أخرى، طور  ناحية  من 
املغربية السوق  يف  املستدامة  املنتجات   من 

 ،Cap Energy ،Cap Valoris ،Cap Bleu

املقاوالت  مضن  املوارد  لنجاعة  واملوجهة 
الصغرة واملتوسطة واملقاوالت الكرى، فضال 
أول   " Women In Business " وهو  برناجم  عن 

برناجم لمويل رائدات األمعال.

مكا يعد بنك أفريقيا أول بنك مغريب ينخرط يف 
االتفاق العاملي يف 2016، ومت االعراف هبذا 
االلزتام حبصول البنك عى مستوى » متقدم «. 
املجموعة ملضاعفة  إرادة  التطور عن  ويمن هذا 
التأثرات اإلجيابية من أجل بلوغ أهداف التمنية 

املستدامة. 



التمنية املستدامة

أداء مستدام يف ظل ظرفية صعبة تتعلق بأزمة كوفيد-19

حتت املجهر 

واصل بنك أفريقيا المزي من خالل منجزات عى املستوى اإلقليمي والدويل، وذلك عى الرمغ من 
الظرفية الصعبة املتعلقة باألزمة الصحية.

جودة خدمة الزبون 
للسنة الرابعة عى التوايل، مت تتوجي البنك جبائزة “ أفضل خدمة للزبناء يف 
املغرب خالل سنة 2021 “ يف فئة البنوك، مما جيسد االلزتام القوي لاكفة 
مكونات البنك جتاه زبنائه احلاليني واملفرضني بغية الرفع من جودة اخلدمة 

املقدمة.

تصديق نظم التدبري 
- جتديد ناحج لتصديق إيزو 14001 لبنك أفريقيا للسنة التاسعة عى التوايل 

مع توسيع نطاق التصديق لنظام التدبر البييئ واالجمايع للبنك.

- احلصول عى التصديق الدويل إيزو 37001 املتعلق بنظام تدبر حماربة 
الفساد املايل.

 OHSAS18001 اإلبقاء عى تصديق الصحة والسالمة والرفاهية يف العمل -
للسنة الثالثة عى التوايل.

منجزات غري مالية
- حضور بنك أفريقيا مضن أفضل %2 من املقاوالت املصنفة من طرف 
فيجيو إيريس لواكلة موديز -4880- عى املستوى العاملي واحتالل املركز 
األول عى مستوى القطاع البني - اخلدمات املرفية للتجزئة واملتخصصة 

يف األسواق الناشئة- من أصل 90 مؤسسة.
-حصول بنك أفريقيا عى تصنيف +A1 - مستوى متقدم مع وضعية “ أفضل 

أداء لملسؤولية املجمعية والبيئية “ للسنة السابعة عى التوايل.

خطة اسمترارية النشاط يف زمن كوفيد-19
احلصول عى شارة “ Safe Guard “ للوقاية من كوفيد-19 من طرف مكتب 
الدويل  الصعيد  املجمعية لملجموعة عى  االلزتامات  يؤكد  فريتاس، مما 
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مشغل مسؤول 
حصول Eurafric Information، رشكة تكنولوجيا املعلومات التابعة ملجموعة 
بنك أفريقيا عى لقب “ أفضل مشغل” للسنة الثالثة عى التوايل من طرف 

.“ Top Employers Institute “ اهليئة الدولية الهشرة

الريادة اإلقلميية يف جمال املسؤولية املجمتعية والبيئية 
- تتوجي بنك أفريقيا يف سنة 2020 يف ديب من طرف “ اجلائزة العربية 
لملسؤولية االجماعية “ للسنة السابعة عى التوايل، يف فئة قطاع اخلدمات 

املالية.
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مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية
ملزتمة من أجل التعلمي 

نهسر عىل تطوير رشااكت لفائدة التمنية 
املستدامة عىل الصعيدين الوطين والدويل

يعترب السري اجليد لألمعال من 
أولوياتنا 

نستبق املخاطر البيئية 
واملناخية واالجمتاعية 

منول ونواكب ظهور املشاريع 
املسؤولة بيئيا

نعمل من أجل املساواة وعدم 
المتيزي يف مناجهنا لملوارد 

البرشية 

منول ونواكب ظهور املشاريع 
املسؤولة بيئيا

حنن ملزتمون جتاه إماكنية 
التوظيف وندمع ريادة األمعال 

CAP Energie، حل المتويل 
اخلاص بالنجاعة الطاقية

CAP Bleu، أول خط اعمتاد 
خاص بالتدبري املسؤول لملياه

تضيف سياسة " النوع والمشول " 
طابعا رمسيا عىل الزتامنا من أجل 
املساواة 

مؤسساتنا BOA ملزتمة من أجل 
الصحة ورفاهية العمل

نشارك يف متويل االقتصاد والمشول املايل 

االلزتام من أجل إجناز أهداف التمنية املستدامة

املتحدة  األمم  منمظة  اعمدت   ،2015 يف 
 2030 أفق  يف  املستدامة  التمنية  برناجم 
املستدامة.  للتمنية  عرش  السبعة  وأهدافها 
خارطة  املستدامة  التمنية  أهداف  وتعيط 
الطريق ملواجهة التحديات العاملية املتعلقة بالفقر 
وغر املساواة واملناخ وتغرات املناخ والرفاهية 
األهداف، جيب  ولبلوغ هذه  والعدالة.  والسالم 
احلكومات  هيلع:  مبا  القيام  طرف  لك  عى 

والقطاع اخلاص واملجمع املدين...

ويسامه ميثاق املسؤولية املجمعية والبيئية لبنك 
التمنية  أهداف  بلوغ  يف  لكي  بشل  أفريقيا 

املستدامة ويغيط الرهانات املتعلقة هبا.

وميدانيا، يعبئ البنك مكوناته من أجل القضايا 
الي يتوفر فهيا عى مؤهالت كبرة.



التمنية املستدامة

العمل عىل تعزيز إماكنية التشغيل واإلدماج املايل 

حاضنة من خالل  املشاريع  حامي  الشباب  املقاولني  دمع   - 
Blue Space

لالبتاكر  بنك  برناجم مسارت  عر  واملقاولني  الطلبة  مواكبة   -
الرايب املفتوح

- دمع املقاوالت الصغرى من أجل إطالق وإنعاش نشاطها عر 
براجم انطالقة ومضان أكجسني ومضان إقالع

برناجم عر  النسائية  األمعال  ريادة  ومواكبة  متويل   - 
Women in Business

أخالقيات األمعال وعالقة مسؤولة مع الزبناء 

- تصديق اجلودة إيزو 37001 لنظام التدبر ضد الفساد املايل 
- نظام اليقظة لألخالقيات املهنية اخلاص باألطراف اخلارجية 

املعنية بنشاط البنك
- وضع مدونة لألخالقيات املهنية 

محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص
- تصديق اجلودة إيزو 9001 لنظام تدبر اجلودة

تمنيط ميثاق املشريات املسؤولة 

مشغل مسؤول 

- مواكبة املستخدمني وتطوير الكفاءات من خالل خمطط للتكوين 
السنوي 

- القضاء عى الميزي جتاه الفائت اهلشة مضن اكفة مناجه 
املوارد البرشية

الهنوض بتشغيل الشباب وإدماج األخشاص يف وضعية إعاقة
العمل عى تعزيز املساواة املهنية بني الرجال والنساء

الزتام من أجل التمنية املستدامة ألفريقيا 

الزتام من أجل تعلمي عايل اجلودة يف املستويني األويل واالبتدايئ 
عر برناجم مدرسة كوم ملؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
التحتية  البىن  بناء  من خالل  أفريقيا  بالتعلمي يف  الهنوض   -
علهيا مؤسسة  الي ترشف  بالتعلمي  املتعلقة  املبادرات  ومتويل 

BOA

- الزتام مؤسسة BOA من أجل تعزيز الولوج للعالج يف أفريقيا 

متويل االنتقال الطايق واإليكولويج 

- إطالق خط المويل » Cap Bleu «  من أجل تدبر ذيك لملاء
- متويل التحول الطايق عر إطالق سندات خرضاء وخط المويل 

  » Cap Energie «

  » Cap Valoris « متويل االقتصاد الدائري من خالل خط -
- وضع نظام لتدبر املخاطر البيئية واملناخية واالجماعية 
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• املعلومة املالية الرصحية والشاملة

  واملعمتدة
• احرتام حقوق املسامهني

• ختفيف األثر البييئ املتعلق باألنشطة 

  اليومية ( الطاقة-املاء-إصدارات الغازات 
• املتسببة يف االحتباس احلراري) 

• الهنوض بالبناء املستدام
• تمنية الثقافة والسلواكت املستدامة
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  اإلداري واللجان املتخصصة
• تدبري املخاطر ومراعاة العوامل البيئية

  واالجمتاعية واملتعلقة باحلاكمة
• استقاللية أعضاء املجلس اإلداري
• املعلومة املالية الرصحية والشاملة

  واملعمتدة
• احرتام حقوق املسامهني

• ختفيف األثر البييئ املتعلق باألنشطة 

  اليومية ( الطاقة-املاء-إصدارات الغازات 
• املتسببة يف االحتباس احلراري) 

• الهنوض بالبناء املستدام
• تمنية الثقافة والسلواكت املستدامة
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أضىف بنك أفريقيا طابعا رمسيا عى الزتاماته لملسؤولية املجمعية والبيئية من خالل 
ميثاق لملسؤولية املجمعية. ويقوم هذا امليثاق الذي بدأ العمل به رمسيا يف 2018 
حول 6 حماور، مت جتسيدها من خالل 31 الزتاما أخالقيا وبيئيا واجماعيا. ويوجه 
ميثاق املسؤولية املجمعية الذي مت تعمميه عى خمتلف هيائت املجموعة منوذج منو 

بنك أفريقيا وممارساته ويواكب الرشاكت التابعة يف إجناز الزتاماهتا.

المطوح لبلوغ منو مستدام  
جيسده هنج شامل لملسؤولية املجمتعية والبيئية 

اسراتيجية املسؤولية املجمعية والبيئية مرتكزة عى 6 الزتامات 
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التمنية املستدامة

مت اعماد خمطط لتنفيذ ميثاق املسؤولية املجمعية والبيئية واملشل من 3 دعامات 
كرى ملواكبة املجموعة يف تطوير الزتاماهتا وتعبئة مستخدمهيا.

تعممي ميثاق املسؤولية املجمعية والبيئية 

 ثالث دعامات كرى
تشل خمطط تنفيذ ميثاق املسؤولية املجمعية والبيئية 

مسار سنوي للتقيمي الذايت  
الذايت يف لك رشكة  التقيمي  ينجز 
تشاريك،  بشل  لملجموعة  تابعة 
املستدامة  التمنية  مرجع  عى  بناء 
واملسؤولية املجمعية والبيئية.  ومتكن 
هذه املقاربة األفقية ذات 6 الزتامات 
املستخدمني  امليثاق من مشاركة  من 
احملتوى املفصل ملختلف أهداف لك 
التقيمي  ويتيح  امليثاق.  الزتام مضن 
أمه  إدراك  تعميق  السنوي  الذايت 
الرهانات وتعبئة املستخدمني من أجل 
بلوغ األهداف املتعلقة بأي الزتام من 

امليثاق.

خمطط مرجيع للتمنية 
املستدامة واملسؤولية املجمتعية 

والبيئية
املخطط عى مستوى لك  حيدد هذا 
رشكة تابعة اعمادا عى نتاجئ التقيمي 

الذايت. 

تقارير التمنية املستدامة 
واملسؤولية املجمتعية والبيئية

تتشل التقارير من العنارص األساسية 
املسؤولية  مليثاق  االلزتامات  حسب 
والبيئية. ومتكن من قياس  املجمعية 
تطور املهنجية مضن املجموعة وتمثني 
والتأثرات  علهيا  احملصل  النتاجئ 
لعمليات  ا عة  جنا بفضل  لنامجة  ا
املتخذة. وتعتر هذه التقارير مشركة 
بني لك الرشاكت التابعة ليمت مجتيعها 
مشاركة  ونضمن  املطاف  هناية  يف 

فعالة لل النتاجئ.

تقرير التمنية املستدامة 2020          صفحة 3/2

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA

Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.

CHARTE GRAPHIQUE BANK OF AFRICA 2020
05

x x/2 x/2

1/3 y

y1/3 y

1/3 y



 بنـــــك أفريقيـــــــا

نطاق هنج املسؤولية املجمعية والبيئية املرتكز عى احلوار ويف انجسام مع التوجهات 
الوطنية والدولية

أجنز بنك أفريقيا حتليله األخر لألمهية النسبية 
والبيئية  املجمعية  باملسؤولية  املتعلقة  لرهاناته 
يف 2019. ويف هذا اإلطار، اعمدت املجموعة  
عى توصيات سلسلة املعاير AA1000 املتعلقة 
بالتشاور مع األطراف املعنية بنشاط املجموعة 
الدقيقة  بالرهانات  االعراف  واخنراطها يف 
واخلطوط املديرية ملبادرة التقارير الشاملة الي 
تقدم إطارا للتقرير غر املايل املعرف به عى 

الصعيد الدويل.

النسبية  باألمهية  اخلاص  المرين  هذا  وقام 
املتشاور بشأنه بتعبئة اهليائت الداخلية وخراء 
بغية  مستقلة  وأطراف  املايل  غر  األداء  يف 
دراسة املتطلبات املعر عهنا من خالل اسماع 

دامئ لاكفة األطراف ذات العالقة.

ومكن حتليل األمهية النسبية الذي يتيح قياس 
أمهية رهانات املسؤولية املجمعية والبيئية يف 
داخليا  املجوعة  بنشاط  املعنية  األطراف  عيون 
األمه  للرهانات  خارطة  إجناز  من  وخارجيا، 

بالنسبة للبنك.

ومت تقيمي الدقة االسراتيجية لرهانات املسؤولية 
: أمهيهتا  بعدين  من خالل  والبيئية  املجمعية 
املجموعة  بنشاط  املعنية  باألطراف  املتعلقة 

وتأثرها عى نشاط بنك أفريقيا.

ويرتكز تقيمي دقة الرهانات عى مسار مهيل 
عر 4 حلقات :

1. حتديد االلزتامات واألهداف املفرضة

لألطراف  بالنسبة  االلزتامات  تطور  تقيمي   .2

املعنية 

3. تقيمي دقة التعهدات بالنسبة لملجموعة

4. تمنيط االلزتامات واألهداف املعمدة
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التمنية املستدامة

األمهية النسبية لرهانات املسؤولية املجمعية والبيئية 

دعامات ميثاق املسؤولية املجمعية والبيئية املعروضة 
للحوار مع خمتلف أطرافها الداخليني واخلارجيني

األمهية بالنسبة لبنك أفريقيا 

ف املعنية 
سبة لألطرا

مهية بالن
األ

أخالقيات األمعال والعالقة املسؤولة مع الزبناء 
المويالت املستدامة وريادة األمعال االجماعية

مشغل مسؤول
احلاكمة وتدبر املخاطر

البيئة
مصلحة املجمعات واحلوار مع األطراف املعنية بنشاط املجموعة

أهداف مهمة جدا

أهداف أساسية

أهداف مهمة 

رهانات  اكفة  مراجعة  2020 متت  سنة   يف 
ان تشل  دون   ، والبيئية  املجمعية  املسؤولية 
األمهية  مصفوفة  رئييس يف  تغير  موضوع 

النسبية.

 ويف ما يي األهداف املصنفة » األساسية « 
أي املهمة بالنسبة لملجموعة ومكوناهتا :
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1

4

2
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 أخالقيات األمعال
وعالقة مسؤولة مع الزبناء 

املناوئة  واملاريات  والغش  الرشوة  القضاء عى   1A
لملنافسة

1C أمن املعلومات ومحاية املعطيات الخشصية
1D العالقات املسؤولة مع الزبناء من مضهنا معلومات 

شفافة وممارسات البيع
1E التكفل بالشاكيات وحل املنازعات

1F الوقاية من االستدانة املفرطة
والبيئية  املجمعية  لملسؤولية  الرشاء  معاير   1G

لملوردين
تعاقدية  وعالقات  املوردين  مصاحل  احرام   1H

مستدامة 
1I عدم الميزي والهنوض بالتنوع لفائدة الفائت اهلشة 

لولوج اخلدمات البنكية
1J تطبيق لواحئ االستبعاد عى حمفظة الزبناء 

1B ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

احلاكمة وتدبري املخاطر

4A موثوقية املعلومة املقدمة لملجلس اإلداري واللجان 
املتخصصة

املخاطر  وتدبر  الداخلية  واملراقبات  التدقيق   4B
واملتعلقة  واالجماعية  البيئية  العوامل  ومراعاة 

باحلاكمة
4D اإلفصاح املايل الشفاف والاكمل واملعمد

4E احرام حقوق املسامهني
4G الشفافية وأخالقيات ممارسات التأثر ومجموعات 

الضغط 

4C استقاللية أعضاء املجلس اإلداري
4H الواجبات الرضيبية

4F ماكفأة وتعيني املسرين

المتويالت املستدامة وريادة األمعال 
االجمتاعية

2A تقيمي وختفيف تأثرات املخاطر البيئية واالجماعية 
واملتعلقة باحلاكمة عى املشاريع االستمثارية

املاء-الطاقة-النفايات(   ( املوارد  2B متويل جناعة 
والطاقات املتجددة

2C االقتصاد منخفض الكربون واإلنتاج النظيف
 – واملتوسطة  الصغرة  املقاوالت  منو  دمع   2D

واملقاوالت الصغرى
2F المشول املايل 

2E ريادة األمعال االجماعية
2G االستمثارات ذات التأثرات اإلجيابية ) التعلمي، 

السكن االجمايع، الصحة...(

البيئة

5A التخفيف من التأثر عى التغرات املناخية
5F تعزيز البناء املستدام

5B خفض التأثرات ملتعلقة بالنقل والتنقالت
باألنشطة  املتعلقة  البيئية  البصمة  من  5C التخفيف 

اليومية
5D التدبر البييئ

5E اسهتالك املاء والطاقة واملواد األولية 
5G تطوير الثقافة والسلوك املستدام

5H الهنوض بالطاقات املستدامة والنجاعة الطاقية

مشغل مسؤول

3A أهداف نظام األجور
3D التقيمي السنوي وتدبر املسارات املهنية

3F حوادث الشغل واألمراض املهنية
3G الصحة والسالمة وجودة احلياة يف العمل 

واحلوار  واملشاركة  املفاوضات امجلاعية  تعزيز   3H
االجمايع

3I حرية امجلعيات واحرام احلق النقايب

3B عدم الميزي وتعزيز تاكفؤ الفرص بني النوعني
والتأهيل  والتكوين  التشغيل  وقابلية  الكفاءات   3C

املهنيني
3E التدبر املسؤول للتحوالت واحلركيات

3K حظر تشغيل األطفال
3L العقد وحق الشغل

3J الواجب القانوين واألمن وجودة امحلاية االجماعية 

 مصلحة املجمتعات واحلوار 
مع األطراف املعنية

6A عدم الميزي وتعزيز تاكفؤ الفرص بني النوعني 
6C احرام احلقوق األساسية

6B التعلمي
6D املسامهة يف القضايا ذات الصاحل العام وحتسني 

إطار عيش اجلوار 
6E احلوار مع األطراف ذات العالقة

6F الهنوض بالتمنية االقتصادية واالجماعية 

األهداف األساسية

األهداف األساسية

األهداف األساسية
األهداف األساسية

األهداف املهمة جدا

 األهداف املهمة جدا

 األهداف املهمة

األهداف املهمة جدا

 األهداف املهمة جدا

 األهداف املهمة جدا

 األهداف املهمة جدا

األهداف املهمة

األهداف املهمة

األهداف املهمة



التمنية املستدامة

احلوار مع األطراف ذات العالقة

تعتر العناية الي يمت إيالهئا ملتطلبات ألطراف 
ذات العالقة أمرا حامسا من أجل تلبيهتا بكيفية 
حصيحة. لذلك، حيرص بنك أفريقيا عى تنفيذ 
أنشطته بتعاون وثيق مع مجيع األطراف املعنية 
االجماعية  األهداف  مع  منجسام   ، بنشاطه 
والبيئية الي تماىش واملراجع املعمدة بشل 
التمنية  أهداف  مثل  منظومته،  داخل  واسع 
املستدامة لألمم املتحدة أو من طرف مجموعته 
أو  مسؤول  بنك  أجل  من  املبادئ  مثل  املهنية 

مبادئ االستمثار املسؤول.

بالنسبة  مهام  طرفا   11 أفريقيا  بنك  وحدد 
ء  لزبنا ا األطراف  هذه  وتضم  لملجموعة. 
واملاحنني   واملناولني  واملوردين  واملستخدمني 
املدين  واملجمع  واملسامهني  املالية  واملنظومة 
والسلطات العمومية والسلطات التنظميية والعامل 
األاكدميي وأخرا امجلعيات ذات العالقة مع بنك 

أفريقيا.
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الزبناء 

املستخدمون

املسامهون 

املاحنون

املسامهون الرشاكء 

امجلعيات

املوردون وأجراء املناولني 

املستخدمون ذوي العقود 
املؤقتة 

العامل األاكدميي 

املتعاونون املستقبليون 

MÉDIAS

- ختفيض نفس الفائدة
- االستقبال وجودة اخلدمة

- رسعة املعاجلة
- أجل منح القروض

- سالمة املعطيات والرسية
- االبتاكر والنجاعة

- املساواة وتنافسية املاكفأة
- فرص التطور

- قمي وثقافة التنظمي
- األخالقيات املهنية
- الصحة والسالمة

- المنو واملردودية واسمرارية البنك
- معلومات حول احلاكمة وتدبر املخاطر

- معلومات حول النتاجئ واألهداف

- التحمك يف املخاطر غر املالية
- التحسن املسمر يف تدبر الرهانات

- التواصل الشفاف 
- االلزتام لفائدة منو مستدام

- متويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة

- العدالة واملساواة االجماعية
- معلومات حول سياسات املوارد البرشية و تنظمي 

املقاولة

- معليات الدمع املؤسسايت
- تقدمي اخلرة ) التوجيه، تقدمي الكفاءات(

- ماكفأة عادلة 
- احرام آجال األداء

-اسمرارية العالقة التجارية 

- حتويل العقود املؤقتة إىل عقود ملدة حمددة

- تقامس خرات البنك ووضعها رهن الترف
- الدمع املايل بالنسبة ألشغال البحث 

- منافذ التوظيف للطلبة 

- فرص املسارات املهنية
- ظروف العمل

- األجور 

- معلومات واحضة ودقيقة 

- ميثاق اجلودة
- سياسة االلزتام باجلودة وجودة مركز العالقة 

مع الزبناء 
- الولوج الرمقي 

- تتبع رضا الزبناء

- السياسة االجماعية
- مدونة األخالقيات واحلاكمة
- سياسة تدبر املسار املهي

- خارطة املخاطر النفسية ومواكبة من طرف 
طب الشغل

- اإلفصاح املايل 
- التقرير السنوي

- تقرير التمنية املستدامة
- تقدمي هنج املسؤولية املجمعية والبيئية

- سياسة املسؤولية املجمعية والبيئية
-السياسة البيئية

- نظام التدبر البييئ املعمد إيزو 14001
- الزتام مببادئ االستواء

SGES تنفيد -
تقارير املسؤولية املجمعية والبيئية ؛ تقارير 

SGES / SME
تقارير EP ؛ التوقيع عى خط مورسف. 

- االتفاقات االجماعية 

- إدماج الزتام بنك أفريقيا لفائدة الساكن يف 
وضعية إعاقة يف سياسة التمنية املستدامة 

للبنك

- ميثاق املوردين لملشريات املسؤولة

- مدونة األخالقيات واملطابقة

- مناجه حتدد معاير االستفادة 

- رشااكت
- استقبال املتدربني

- برناجم التوجيه
- دمع مايل للجمعيات

- سياسة التوظيف 

- اسراتيجية موجهة للتواصل 
- قيادة مراقبة التواصل 

 احللول املقدمةاملتطلبات احملددة



التمنية املستدامة

 هنج املسؤولية املجمعية والبيئية مدمع حباكمة قوية

املجمعية  املسؤولية  تعززت   ،2019 سنة  منذ 
والبيئية لبنك أفريقيا من خالل وضع جلنة بيئية 

واجماعية وملفة باالستدامة.

البيئية  املعاير  قيادة  اللجنة  هذه  وتضمن 
واالجماعية واملتعلقة باحلاكمة من طرف هيئة 
تنظمي  االستدامة مضن  ترخس  وتعزز  خاصة 

املجموعة.

وتمثل مهام اللجنة يف :

1. تتبع تنفيذ خمطط العمل البييئ واالجمايع 
واملتعلق بالنوع عى صعيد املجموعة

2. الهسر عى جناعة ممارسات تدبر املخاطر 
البيئية واالجماعية داخل املجموعة

املتعلقة  األداء  مؤرشات  وتوجيه  تطوير   .3

بالمويالت ذات التأثر املستدام والشامل

التمنية  العامة يف جمال  التعهدات  مراقبة   .4

املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية.
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بنك  يعمد  املستدام،  المويل  جمال  يف  إقلمييا  رائدا  باعتباره 
أفريقيا منذ عدة سنوات سياسة للمويل موجهة لالقتصاد األخرض 
والتحول الطايق لملقاوالت. وينخرط بنك أفريقيا اليوم يف تطوير 

اقتصاد يقوم عى تأثرات بيئية واجماعية وتمنوية.

 مجموعة ملزتمة
   من أجل منو مســتدام وشــامل

174 مليار درمه من 
جاري المويالت ذات 

التأثر اإلجيايب

10 000
مقاولة صغرة جدا ومقاولة 

متوسطة مغربية متت مواكبهتا 
خالل األزمة الصحية.



  مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

االلزتامات الدولية
املعنية بأهداف التمنية املستدامة 

األمم  لرناجم  التابعة  المويل  مبادرة  نمظت 
الفرة  يف  افراضية  بصيغة  للبيئة  املتحدة 
املمتدة من 13 إىل 14 أكتوبر النخسة السادسة 
عرش من مائدهتا املستديرة العاملية، ويه عبارة 
عن لقاء سنوي خضم ُيعىن بالمويل املستدام 

ويشارك فيه بنك أفريقيا عى أساس سنوي.

مجع هذا اللقاء ما يزيد عن 2000 متخصص 
يف الشؤون املالية، مبا يف ذلك املديرة التنفيذية 
لرناجم األمم املتحدة للبيئة، وذلك بقصد تسليط 
األثر  ذات  املالية  املنتجات  تطور  الضوء عى 
اإلجيايب، واستكشاف املقاربات الناشئة لمويل 
املواءمة مع  وتوجيه  املستدامة،  التمنية  أهداف 
الناشئة  والتوجهات  واالبتاكر،  باريس،  اتفاق 

واملامرسات اجليدة.

الفريق، امللف مبنطقة الرشق األوسط  ويعمل 
عى  أفريقيا،  بنك  مبشاركة  أفريقيا  ومشال 
دراسة تطور المويل املستدام وحتديد الثغرات 
وسّدها، وكذا الفرص املتعلقة مبرحلة التعايف 

ملا بعد الكوفيد-19. 

التابعة  المويل  ملبادرة  العاملية  املستديرة  املائدة 
يشارك  أفريقيا  بنك  للبيئة:  املتحدة  األمم  لرناجم 
يف املائدة املستديرة السنوية ملبادرة المويل التابعة 

لرناجم األمم املتحدة للبيئة لسنة 2020

األمم  لرناجم  التابعة  المويل  مبادرة 
املتحدة للبيئة ومبادئ اخلدمات املرفية 
املسؤولة : بنك أفريقيا يطرح تقريره حول 

املواءمة

اعتبارا لكونه عضوا مؤسسا وأول بنك إفرييق 
يوقع عى مبادئ اخلدمات املرفية املسؤولة، 
رشع بنك أفريقيا، خالل سنة 2020، يف نرش 
أول تقرير له حول مواءمة أنشطته مع متطلبات 
للعالقات مع  آنفًا عى موقعه  املذكورة  املبادئ 

املستمثرين.

ويف هذا التقرير الذي ُنرش يف مارس 2021، 
الي  املاكسب  الضوء عى  أفريقيا  بنك  سلط 
املبادئ مضن  هذه  إدماج  حققها يف جمال 
أنشطته. وبالتايل، إذا ما الحظنا حتليل تأثر 
نشاطه عى صعيد املغرب، جند أن البنك أجنز 
القامئة عى  التحليل  األوىل من معلية  املرحلة 
املتعلقة  لململكة  األساسية  االحتياجات  مسح 
بأهداف التمنية املستدامة. هذا فضال عن معلية 
حتليل املخاطر املناخية، والتدابر املتخذة لصاحل 
تعممي المويل املنايخ، والسميا تقدمي دورات 
مع  بالرشاكة  املناخ«  »متويل  حول  تكوينية 
بنك  لصاحل مجموعة  الدولية  المويل  مؤسسة 
واجماعية  بيئية  وتكوينات  وتكوينات  أفريقيا، 
برشاكة مع صندوق سند بالرشاكة مع صندوق 
االجنازات يف جمال  من  العديد  وكذا  سند، 

المويل املستدام.
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مبادئ االستمثار األخرض: بنك أفريقيا 
يربع عى رأس قامئة البنوك الدامعة 

ملبادئ االستمثار األخرض

الي جرى  األخرض،  االستمثار  مبادئ  تريم 
إطالقها يف نونر 2018، إىل توجيه املؤسسات املالية 
واملقاوالت حنو اعماد أفضل املامرسات، من ناحية 
تدبر املخاطر البيئية واالجماعية والمويل األخرض 

وسلسلة التوريد، يف استمثاراهتا ومعلياهتا.

البنك  شارك   ،2019 سنة  انضاممه يف  ومنذ 
بانتظام يف خمتلف األشغال املنجزة يف إطار 
»احلزام  ملبادرة  األخرض  االستمثار  مبادئ 

والطريق« الصينية.

وعى غرار مشاركته يف العديد من املؤمترات 
اإللكرونية، ينرش البنك سنوًيا تقريًرا حول مبادئ 
االستمثار األخرض، يطرح من خالله إجنازاته 
يف جمال املامرسات املستدامة املتصلة باملخاطر 
واالستمثارات واملشريات املستدامة. يعمل هذا 
التقرير أيًضا كقناة ملشاركة ممارسات المويل 

املستدام اجليدة وخرات املؤسسات الرائدة.

للعموم وميكن االطالع هيلع عر  التقرير متاح 
https://gipbr.net/upload/file/2 التايل:  الرابط 
0210520/6375712349230094244646731.pdf

البيانات البيئية واالجماعية واملتعلقة 
باحلاكمة: بنك أفريقيا رشيك يف حتالف 

)FoSDA( مستقبل البيانات املستدامة
»حتالف  يف  مهاًم  رشياًك  أفريقيا  بنك  يعد 
إطالقه  الذي مت  املستدامة«  البيانات  مستقبل 

يف يناير 2020 مبدينة دافوس من قبل رشكة 
Refinitiv واملنتدى االقتصادي العاملي. ويمكن 

وترسيع  حتديد  يف  منه  الرئييس  الغرض 
البيئية واالجماعية واحلاكمة املوثوقة  البيانات 
واملفيدة، وكذا التكنولوجيا املرتبطة هبا من أجل 
مساعدة املستمثرين عى اختاذ قرارات وازنة 

يف جمال التمنية املستدامة.

العمل وتبادل اخلرات،  مكنت خمتلف جلسات 
الي شارك فهيا بنك أفريقيا بفاعلية يف 2020/21 
يف إطار هذه الرشاكة، من تصممي ونرش دليل 
موجز حول خمتلف التحديات والتوصيات العملية 
البيئية  البيانات  بتوافر  املتعلقة  الثغرات  لسد 

واالجماعية واحلاكمة املوثوقة واملفيدة.

مسامهة بنك أفريقيا بالرشاكة مع البنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية يف 

اسراتيجية مبادرة » العمل املنايخ يف 
املؤسسات املالية«، ويف االسراتيجية 

اجلديدة للمويل املستدام التابعة لالحتاد 
األورويب

يأيت معل بنك أفريقيا لصاحل املناخ يف مصمي 
إطار  الوثيق مع خمتلف الرشاكء يف  التعاون 
املؤسسات  املنايخ يف  العمل  »تعممي  مبادرة 
لتعاونه  ونتيجة   ،2020 نونر  يف   .« املالية 
أفريقيا  بنك  شارك  املبادرة،  هذه  إطار  يف 
القمة  تعد  املشرك«، ويه  المويل  »مقة  يف 
العاملية األوىل للبنوك العامة للتمنية، ويشرك يف 
»الودائع  لصندوق  التنفيذي  الرئيس  رائسهتا 
املناخية.  واملرونة  بالتكيف  املرتبط  والقروض« 
أما يف يوليوز 2020، جرى اختيار بنك إفريقيا-

اإلفريقية-من  القارة  املنحدر من  الوحيد  البنك 
بني 20 مؤسسة خمتارة إلجراء مقابلة يف إطار 
التابعة   2020 لعام  خارطة طريق اسراتيجية 
»نادي  أعضاء  مع  بالرشاكة  وذلك  لملبادرة، 
البنك  من  وبمويل   « الدولية  التمنية  متويل 

األورويب للتعمر والتمنية.

املخاطر املالية الناشئة عن تغر املناخ: 
إدماج قضية املناخ يف سياسة املجموعة 
املتعلقة باملخاطر واسراتيجية االستمثار

اجلهوي يف جمال  الرائد  أفريقيا،  بنك  رشع 
المويل املستدام، يف سنة 2020 بإدماج خماطر 
املخاطر،  لتدبر  املجموعة  سياسة  املناخ يف 
واالجماعية  البيئية  املخاطر  عالوة عى  وذلك 
الي سبق إدراجها يف سنة 2009 يف معلية 

منح القروض.

نوعه يف  من  األول  املهم،  اإلجناز  هذا  يعد 
املغرب، تتوجيًا لسنوات عديدة من االلزتام القوي 
بالتمنية املستدامة يف القطاع املايل واستجابة 
لبنك   W / 2021 / 5 التنظميية رمق  للتوجهيات 
املالية  املخاطر  تدبر  بنظام  املتعلقة  املغرب 
املتعلقة بتغر املناخ والبيئة يف القطاع البني.

فريق معل  البنك  أنشأ   ،2020 يف هناية سنة 
متخصص يف املخاطر املناخية من أجل جتربة 
أدوات جديدة بالتعاون الوثيق مع مبادرة المويل 
التابعة لرناجم األمم املتحدة للبيئة، وذلك بغاية 
واالنتقالية  املادية  املناخية  الهتديدات  حتديد 
عى حمفظته. إن األهداف الي حددها البنك 
تتعلق بحسب أي متويل جديد حملطات الطاقة 
العاملة بالفحم يف املغرب أو بالعضوية يف قامئة 

االستبعاد ملؤسسات متويل التمنية األوروبية.
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املخاطر املناخية : بنك أفريقيا حيد من 
متويل الفحم

استكشاف سوق "سندات املرونة 
املناخية "

و   “ للتكيف  العاملي  “املركز  دمع  إطار  يف 
توسيع  أجل  ومن   ،“ املناخ  سندات  “مبادرة 
إماكنات تطور سوق السندات ملقاومة تغر املناخ، 
بالتعاون  والتمنية،  للتعمر  األورويب  البنك  قام 
مع املستمثرين واملصدرين احململني واملنمظني 
املنحدرين من خمتلف البلدان، بتصنيف املغرب 
كواحد من البلدان الي يرغب البنك يف تغطيهتا 
خالل هذه املبادرة ، ليس فقط بسبب معله الرائد 
يف جمال السندات اخلرضاء، وإمنا لكون املغرب 
بلد يتوفر عى احتياجات استمثارية كبرة يف 
جمال املرونة املناخية، والي تمثل يف قطاعات 
مثل الري وحتلية املياه. ويف هذا السياق، أجرى 
بنك أفريقيا يف 16 نونر 2020 مقابلة مع خراء 
“مبادرة سندات املناخ “. وهيلع، ستعرض نتاجئ 
هذا العمل خالل فعاليات مقة املناخ )كوب 26( 

يف نونر 2021.

الرشاكة البيئية واالجماعية واملتعلقة 
باحلاكمة لسنة 2020 بني بنك أفريقيا 

ومؤسسة المويل الدولية: برناجم 
تكويي حول متويل املناخ لصاحل 

فريق املبيعات يف الرشاكت التابعة 
لبنك أفريقيا عى الصعيد الدويل

أجنز بنك إفريقيا، بالرشاكة مع مؤسسة المويل 
الدولية، سلسلة من الدورات التكوينية يف جمال 
متويل املناخ لفائدة الرشاكت التابعة لملجموعة، 
2020 إىل هناية  والي امتدت من بداية نونر 
يناير 2021، وهشدت تعبئة قوية من قبل الرشاكت 
وبايق  اإلفريقية  القارة  املتواجدة يف  التابعة 
مناطق العامل، مبا يف ذلك بنك BMCE الدويل 

بلندن وبنك أفريقيا بشنغهاي.

وبفضل هذه الدورات التكوينية، متكن املستفيدون 
من اكتساب املهارات األساسية الكتشاف وتمثني 
فرص األمعال املناخية مضن حمافظهم احلالية 
من ناحية، ومن القدرة عى تطوير سوق حمملة 
ذات أثر إجيايب قوي عى املناخ من ناحية ثانية.

توصلت مجموعة بنك أفريقيا ومؤسسة المويل 
من   25% يمثل يف  هدف  إىل حتقيق  الدولية 
تابعة  8 رشاكت  املناخية يف حمفظة  األصول 
مشاركة: بوركينا فاسو وساحل العاج ومدغشقر 

ومايل والنيجر والسنغال وتوغو وتزنانيا.

االستمثارات يف  بمويل  معليًا  األمر  ويتعلق 
والزراعة  الطاقية،  النجاعة   : التالية  القطاعات 
املتجددة،  والطاقات  والري،  الذكية،  املناخية 
وحتسني اإلنتاجية من خالل معليات خمتلفة مثل 

التمسيد والتخزين.

تعزيز القدرات البيئية واالجماعية 
لملجموعة بالرشاكة مع صندوق سند

أفريقيا  بنك  قدم  سند،  مع صندوق  بالرشاكة 
البيئية  املخاطر  تدبر  يف  تكوينية  دورات 
اإلدارة يف  القامئني عى  لصاحل  واالجماعية 
القارة  من  لملجموعة يف لك  التابعة  الرشاكت 
واألوروبية، هذا فضال عن  اإلفريقية واألسيوية 
العملية الي جرى تنظميها عند ممت  التدريبات 
والي  باحلسابات،  امللفني  لفائدة   2020 سنة 

ركزت أساسًا عى :

- املخاطر الناشئة -املناخ وحقوق اإلنسان

هذه  تدبر  يف  للحاكمة  األسايس  الدور   -
املخاطر البيئية واملناخية واالجماعية

- الصلة ما بعد كوفيد 19

تعزيز املساواة بني اجلنسني
لبنك  االجماعية  املسؤولية  ميثاق  مع  متاشًيا 
االجمايع  “النوع  لسياسة  ووفقًا  أفريقيا، 
البنك خارطة طريق تمحور  والمشول”، وضع 
حول موضوع “النوع االجمايع”. مكا اخنرط 
املرأة”؛ ويه  “مبادئ متكني  أفريقيا يف  بنك 
لملرأة  املتحدة  األمم  هيئة  بني  مبادرة مشركة 
هذه  وتعتر  املتحدة.  لألمم  العاملي  واالتفاق 
إىل  الي هتدف  األفاكر  من  املبادئ مجموعة 
عى  الركزي  عى  اخلاص  القطاع  مساعدة 
ة  ا و لملسا الرضورية  األساسية  لعنارص  ا
مجيع  عى  املهي  الوسط  يف  اجلنسني  بني 
املستويات، والمكني االقتصادي لملرأة من خالل 

.”Women In Business“ براجم ومنتجات مثل

بنك إفريقيا 
0

متويل جديد

 مجموعة
بنك إفريقيا

أقل من %10 من 
احملفظة اإلمجالية 

لملجموعة

مراقبة متويل حمطات الفحم
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السندات اخلرضاء

وبفضل رشاكته القمية مع جملة كفاءة الطاقة، 
يصدر   2020 شتنر  أفريقيا يف  بنك  أصبح 
عنوان  اإلجنلزيية حيمل  باللغة  دوليًا  منشورًا 
يعد مثرة رشاكة  والذي   ،Made In Morocco

العاملي  والتحالف  أفريقيا  بنك  مجموعة  بني 
لكفاءة الطاقة.

يف إطار هذه الرشاكة، متت دعوة بنك أفريقيا 
لنرش مقال عن جتربته يف جمال متويل النجاعة 
هذا  أمهية  وعن  املتجددة،  والطاقات  الطاقية 
المويل يف حتقيق االنتعاش االقتصادي خالل 
مرحلة ما بعد وباء كوفيد 19. وبدورها، طرحت 
الواكلة املغربية لكفاءة الطاقة، ومعهد البحث يف 
الطاقة المشسية والطاقات اجلديدة، ومجموعة 
إجني ENGIE وغرها من املؤسسات اخلاصة 
والعمومية، مجموعة من املقاالت يف املجلة عيهنا. 

والوحيد  األول  الدويل  املنشور  هو  هذا  ويعد 
ويرتبط  الطاقية.  للنجاعة  حرًيا  املخصص 
املناخ،  بتغر  املتعلقة  باألحداث  موعد إصداره 
حول  املناخ”  “بأسابيع  املتعلقة  تلك  وخاصة 

العامل ومؤمتر األطراف السنوي.

يمت توزيع هذا املنشور الرمقي عى فئة حمددة 
من املسؤولني يف جمال الطاقة والبيئة.

نيويورك، جرى  املناخ يف  عى هامش أسبوع 
تنظمي حدث إطالق املجلة يف 23 شتنر 2020 

بصيغة رمقية مبشاركة بنك إفريقيا.

جملة كفاءة الطاقة: مسامهة بنك أفريقيا 
يف املجلة الدولية األوىل حول النجاعة 

الطاقية
يف ســنة 2020، نــرش بنــك أفريقيــا تقريــرًا حول تأثر 
الســندات اخلــرضاء عــى موقــع ملوقــع العالقــات مــع 
املســتمثرين اخلــاص بالبنــك. ويتنــاول التقريــر الــزتام 

بنــك أفريقيــا املســمر بمويــل التحــول الطــايق.

مكــا مّكــن التعــاون الوثيــق مــع مؤسســة المويــل 
زيــادة  مــن  أفريقيــا  بنــك   2020/21 يف  الدوليــة 
ــاخ املتعلقــة باملــرشوع. ــل املن ــة بيانــات متوي مصداقي

ويف واقــع األمــر، اســتخدم بنــك أفريقيــا ســنداته 
الرحييــة  لملحطــة  احلــري  للمويــل  اخلــرضاء 
مدينــة  بضــوايح  ميغــاواط   120 بقــدرة  خــالدي 
طنجــة، وذلــك هبــدف توفــر الطاقــة النظيفــة لعــدد مــن 
الــرشاكت الصناعيــة الكــرى العاملــة بشــل رئيــيس 

يف قطــاع األمسنــت باملغــرب بأســعار تنافســية.

إن حصــول البنــك لملــرة الثانيــة يف يوليــوز 2020 
ــدن  ــن ل ــة م ــى " Second Party Opinion " املمنوح ع
ــو  ــس" ه ــو ايري ــة "فيجي ــر املالي ــف غ ــة التصني واكل
تأكيــد عــى التدبــر اجليــد للبنــك لســنداته اخلــرضاء 

ــزت عــى إصــداره. ــي حف ــا لألســباب ال وفًق

التقريــر متــاح للعمــوم وميكــن االطــالع هيلع عــر 
https://www.ir-bankofafrica.ma/ التــايل:  الرابــط 
20%20of%Bank /04 -2021 /sites/default/files
20%20Impact%20Bond%20Green%-20%Africa

pdf .1_20DEF%202020%Report
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 بنك أفريقيا يتجه حنو التحول التدرجيي
 إىل بنك يريم إىل بلوغ احلد األقىص من اآلثار البيئية

واالجمتاعية والتمنية االقتصادية

تعتر سنة 2020 تارخيًا مهاًم يف تطور ماكنة 
التمنية املستدامة يف متويالت بنك إفريقيا. وقد 
»األثر  2019 أن مبادرة  سبق وأعلنا يف سنة 
قد  للبيئة  املتحدة  األمم  لرناجم  اإلجيايب« 
لبنك أفريقيا بتحليل  وصلت إىل مرحلة تحمس 
معاجلة  وكذا  بالاكمل،  عى حمفظته  التأثر 
مسألة دور بنك أفريقيا يف تمنية االقتصاد القامئ 
االقتصادية  التمنية  التأثر يف جماالت  عى 

واالحتياجات االجماعية والبيئة.

وقد مه هذا التحليل جزءًا كبرًا من احملفظة 
وأظهر أن نطاق مسامهة املجموعة يف التمنية 
املستدامة يتجاوز ما مت تقدميه حىت اآلن. ويعد 
بالدور األسايس  تذكر  19 مبثابة  كوفيد  وباء 
الذي جيب أن تلعبه البنوك يف دمع االقتصاد 
والتوظيف واإلدماج االجمايع، وخاصة لصاحل 
جدا  الصغرة  واملقاوالت  الذاتيني  املقاولني 

واملقاوالت الصغرى واملتوسطة.

أفريقيا  بنك  السنة ذاهتا، معلت مجموعة  ويف 
عى : 

- تعزيز القروض املتخصصة ذات األثر البييئ 
واالجمايع واالقتصادي

اإلجيابية  لآلثار  املهنيج  التقيمي  إدماج   -
والسلبية يف معلية منح القروض االستمثارية

بنك  اإلجيايب حملفظة  األثر  انطالق حتليل   -
إفريقيا، رشكة جمهولة االمس، بناًء عى »أداة 
حتليل أثر احملفظة للبنوك« الي طورهتا مبادرة 

المويل لرناجم األمم املتحدة للبيئة

اإلجيايب يف  األثر  ذات  المويالت  تطوير   -
الشبكة األفريقية.
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 تعزيز القروض املتخصصة 
ذات األثر البييئ واالجمتايع والدامعة لالقتصاد

Cap Energie : بالرشاكة مع “البنك األورويب للتعمر والتمنية” ومضن إطار 
برناجم “املغرب لمويل الطاقة املستدامة “ ، يقرح CAP ENERGIE  احلل 
المويي املالمئ القتناء املعدات و/أو تنفيذ املشاريع االستمثارية الي تحمس 
بتقليل اسهتالك الطاقة مقارنة بـ “املشاريع املعتادة”، أو إلنتاج الطاقة املتجددة. 
يتضمن هذا التهسيل، الذي متت زيادته تدرجييًا إىل 65 مليون يورو، يف أحدث 
نخسته وبالتعاون مع صندوق املناخ األخرض، تدقيق ومرافقة تقنية جمانية 

لفائدة الزبناء، باإلضافة إىل خصم %10 عى مبلغ القرض.

سلسلة القمية اخلرضاء : عبارة عن تهسيالت بقمية 10 ماليني يورو لفائدة 
املقاوالت احمللية الصغرة واملتوسطة الي تحمط لالستمثار يف مشاريع النجاعة 
الطاقية وحتسني املوارد، فضالً عن تطوير مشاركهتا يف سالسل القمية اجلهوية. 
جيمع هذا العرض، الذي يعد أيضًا مثرة رشاكة بني البنك األورويب للتعمر 

والتمنية والصندوق األخرض لملناخ، بني المويل واملساعدة التقنية والدمع.

متويل مشاريع الطاقة املتجددة : يعد بنك أفريقيا واحدًا من الفاعلني املاليني 
الرئيسيني يف اسراتيجية املغرب الرامية إىل حتقيق مزجي من الطاقة املتجددة 
بنسبة %30. يعمل بنك أفريقيا يف املغرب بفعالية كبرة يف هذا القطاع، ولديه 
الفضل يف متويل 4 مشاريع لتوليد الطاقة الرحيية بسعة إمجالية تبلغ 808 
ميغاوات: مزرعة الرياح يف تازة بطاقة 87 ميغاوات، ومزرعة الرياح ببوجدور 
بطاقة 301 ميغاوات، وأكوا باور خالدي يف منطقة طنجة بطاقة 120 ميغاوات، 

ومزرعة الرياح طرفاية بطاقة 300 ميجاوات.

Cap Valoris : عبارة عن خط متويل بقمية 20 مليون يورو ، بالرشاكة مع بنك 
االستمثار األورويب ورشكة متويل التمنية اهلولندية ، خمصص الستعادة وإدارة 

النفايات الصلبة يف مجيع مراحلها : التجميع واملعاجلة وإعادة التدوير.

متويل االقتصاد الدائري : قام البنك بمويل مصنع لفرز وتمثني النفايات املزنلية 
يف مراكش.

Cap Bleu : خط متويل بقمية 20 مليون يورو بالرشاكة مع الواكلة الفرنسية للتمنية 
وبنك االستمثار األورويب. فيف سنة 2020، مت متديد الغرض من خط المويل 
“Cap Bleu”. مكا ستسامه معاير االستحقاق اجلديدة يف تطوير املامرسات 
املستدامة يف جمال تدبر املياه يف القطاعات املسهتلكة له )الصناعيون، 

واملشغلون العموميون، والفالحة، والعقارات، والفنادق، إخل(.

متويل مرشوع لتحلية مياه البحر / احلفاظ عى املوارد املائية : قام البنك 
بمويل حمطة حتلية املياه الرامية إىل إنتاج 400 ألف مر مكعب من املياه 
الصاحلة للرشب والسيق مبدينة أاكدير باستخدام الطاقات املتجددة. مكا 
سامه يف تطهر مياه الرشب من خالل متويل مشاريع التطهر السائل 
التدبر  اللتان تهسران عى  وريضال،  أمانديس  لصاحل لك من رشكة 
املفوض لملاء والكهرباء يف جهة طنجة -تطوان -احلسمية وجهة الرباط 

-سال –القنيطرة عى التوايل.

البيئة

املناخ

 االقتصاد
الدائري

املاء



  مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

 دمع االقتصاد
 الوطي وإنشاء

 خطوط دمع حمددة
 لملقاوالت الصغرة

 جدا واملقاوالت
الصغرى واملتوسطة

خط  »Trade Facility Agreement « : يعمل هذا اخلط، الذي رفع من سقفه إىل 
قرابة 200 مليون يورو، عى متويل معليات التجارة اخلارجية لزبنائنا.

تهسيل “ تضامن “: تهسيالت بقمية 100 مليون يورو لدمع الزبناء يف التعامل 
مع تداعيات أزمة كوفيد 19-

برناجم املرونة : عبارة عن تهسيالت متويلية بقمية 145 مليون يورو هتدف 
لالستجابة لتداعيات األزمة الصحية الدولية

مضان إنعاش :  يدمع الرشاكت يف استئناف نشاطها

WIB : أطلق بنك أفريقيا بالرشاكة مع البنك األورويب للتعمر والتمنية خط 
متويل يقدر ب 20 مليون أورو.  وهو عبارة عن برناجم دمع خمصص للنساء 

ومينحهن مساعدة تقنية وتوجيه جمانيني.

سلف املقاولني الذاتيني كوفيد 19 : هذا السلف بدون فائدة واملبلغ األقىص 
هو 15000 درمه )ما يعادل 3 أهشر من رمق األمعال حمسوبة عى أساس 
أخر بيان رضييب( قابل للسداد عى مدى 3 سنوات، مبا يف ذلك فرة 

توقف ملدة سنة.

مضان أكجسني : يحمس لملقاوالت الصغرة جدا واملقاوالت املتوسطة املترضرة 
من فروس كورونا بمويل النفقات اجلارية والتشغيلية.  ويضمن صندوق الضامن 
املركزي %95 من مبلغ القرض عند األبناك، ويحمس لملقاوالت مبواجهة املصاريف 
احلالية الي ال ميكن تأجيلها أو تعليقها. أطلق البنك محلة لتحويل الكشوفات من 

أكجسني إىل قروض قابلة لالسهتالك.

منتجات حمددة  : مت وضع منتجات حمددة لصاحل القطاعات األكرث ترضرًا من 
األزمة -السياحة، واإلنعاش العقاري، والفنادق.

هامة يف  مسامهة  البنك  قدم   : املجاالت  خمتلف  يف  مهمة  مسامهات 
جماالت خمتلفة: التعلمي )بناء جامعة دمحم السادس لعلوم الصحة، بناء يح 
جاميع بالدار البيضاء، اجلامعة الدولية للرباط(، الصحة )مستشىف متعدد 
التخصصات يف بوسكورة(، مدن مستدامة )بناء القطب احلرضي مازاغان( 

والزتود بالكهرباء )كهربة املناطق القروية ومدينة الداخلة.(

الفاعلني  مع خمتلف  الثقة  من  مناخ  خلق  يتيح   : األمعال  ريادة  مرصد 
والرشاكت  املهنية  وامجلعيات  )األاكدمييني  املغريب  البييئ  النظام  يف 
واملؤسسات ...( من خالل إنتاج املعرفة املسمر والتفاعي، وتقدمي الدمع 

عر التدريب والتوجيه، بالرشاكة مع امجلعيات املهنية

Blue Space : مفهوم فريد ومبتكر خمصص حلامي املشاريع من الشباب ، 
يريم إىل مساعدة هؤالء من البداية إىل إنشاء رشاكهتم الناشئة مبا يف 
ذلك الرشاكت املعنية بقطاع التكنولوجيا املالية - بالرشاكة مع املدارس 
والتكوينات  إفريقيا، من خالل هذه احلاضنات،  بنك  واجلامعات. يساعد 
واملعلومات واملدربني، يف البحث عن المويل وتوفر نظام بييئ متاح حلامي 

املشاريع واألفاكر.

النوع

الصحة
 والتعلمي
واملجمع

براجم 
بالرشاكة مع 
بنك االستمثار 

األورويب

براجم حكومية

  اخلدمات
 املمنوحة
 لملقاوالت

 الصغرة جدا
 واملقاوالت
  املتوسطة

براجم
 بالرشاكة مع

 البنك األورويب
للتعمر
والتمنية

اإلدماج
واآلثار

االجماعية
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 بنـــــك أفريقيـــــــا

 إدماج التقيمي املهنيج لآلثار اإلجيابية والسلبية
يف إجراءات منح القروض داخل املجموعة

تدريب 443 مستخدًما 
)املسؤولني عن مراكز األمعال، 
وامللفون باألمعال، واملسؤولني 

عن احلسابات، وحملي 
املخاطر واملراقبني الدامئني( 
خالل ثالثة أهشر يف مجيع 

الرشاكت التابعة لبنك إفريقيا.

81%
بلغت نسبة املشاركة 

يف التدريب عى 
املخاطر البيئية واملناخية 

واالجماعية 

واملناخية واالجماعية  البيئية  اآلثار  يمت حتليل 
واإلجيابية والسلبية بشل مهنيج خالل معلية 
املغرب،  مستوى  استمثارية عى  قروض  منح 
والتشغيلية  االستمثارية  القروض  وكذا مجيع 
عى مستوى الرشاكت التابعة الناطقة بالفرنسية 

واإلجنلزيية يف إفريقيا.

تحمس املقاربة املعمدة بتطوير حوار حقييق مع 
الزبناء وباملسامهة يف حتسني جودة احملفظة 

عى اجلوانب البيئية واملناخية واالجماعية.

التعامل  يمت  التقيمي،  جودة  أجل مضان  من 
البييئ واالجمايع  لتعقيده  وفًقا  مع لك ملف 
إما عن طريق فريق املبيعات أو بواسطة خبر 
ملف باملخاطر البيئية واالجماعية تابع للرشكة 
والسلبية  اإلجيابية  اآلثار  يمت حتديد  الفرعية. 

مللفات القرض وتقيميها وفقًا ملا يي:

قامئ  اإلجيايب«  »لألثر  أويل  تصنيف   -
اإلجيابية  اآلثار  وتأمني  ومستوى  عى حتديد 

)االقتصادية والبيئية واالجماعية( لملرشوع

قامئ  السلبية«  »لملخاطر  ثاٍن  تصنيف   -
السلبية  البيئية واالجماعية  اآلثار  عى حتديد 
لملرشوع والتدابر الي يتخذها العميل للتعامل 

مع هذه املخاطر

يشل هذا التقيمي اخلطوة األوىل لتوعية فرق 
املبيعات واملخاطر بكيفية مراعاة العوامل البيئية 

واالجماعية يف معلية اختاذ القرار.

التدابر،  هلذه  الفعال  النرش  مضان  وألجل 
اسهتدفت  مهمة،  تكوينية  دورة  تنظمي  جرى 
امللفني باألمعال واحلسابات، وحملي املخاطر، 
املخاطر  عن  واملسؤولني  الدامئني  واملراقبني 

البيئية واالجماعية.



إطالق قروض 2020 )املخاطر البيئية 
واالجماعية(

خالل سنة 2020، خضع 103 ملف قروض 
للتصنيف البييئ واالجمايع. جرى توزيعها 

يف العدد واحلجم عى النحو التايل:

وفًقا لتصنيف املخاطر املتفق هيلع :

- %56 من امللفات املستملة يمت حتليلها عى 

مستوى شبكة الرشكة.

- %18 يمت حتليلها بواسطة كيان املخاطر 

.PAE البيئية واالجماعية التابع

- %25 ال تتطلب أي حتليل بييئ واجمايع.

  مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

التوزيع حسب عدد امللفات الي مت حتليلها

يمت حتليلها من 
قبل الشبكة

يمت حتليلها من 
قبل الفريق البييئ 

واالجمايع

ال تتطلب أي 
حتليل بييئ 
واجمايع

56%

18%
25%
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 أزيد من 50 مليون درمه
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التوزيع حسب املبلغ

62%
18%

20%
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حتليل األثر اإلجيايب حملفظة بنك أفريقيا استناًدا إىل أداة حتليل 
أثر احملفظة ملبادرة المتويل لربناجم األمم املتحدة للبيئة

الي طورهتا  أثر احملفظة  أداة حتليل  تحمس 
للبيئة  املتحدة  األمم  لرناجم  المويل  مبادرة 
التأثرات اإلجيابية  للبنوك من حتديد جماالت 
القطايع  للتكوين  وفًقا  األكرث أمهية  والسلبية 
واجلغرايف ونوعية زبناء احملفظة، وكذا تقيمي 

آثارها.

وبعد ذلك، جيب وضع االثار النامجة يف سياقها 
املناطق  يف  التأثر  باحتياجات  ومقارنهتا 
»احتياجات  نشاط  فهيا  يقع  الي  اجلغرافية 
التحليل  هذا  يشل  بالبنك.  اخلاص  البلد« 
للبنك.  خرائطيًا«  رمسًا   « البنكية  لملحفظة 
وتشل احتياجات التأثر عى املستوى القطري 

»احتياجات الدولة«.

االحتياجات األولوية لآلثار »احتياجات 
الدولة«

ألداة  األولية  اخلطوة  السياق  حتديد  يشل 
حتليل أثر احملفظة الي طورهتا مبادرة المويل 
لرناجم األمم املتحدة للبيئة. إذ توفر هذه األداة 
بناًء عى األحباث  التحليل  األول من  املستوى 
الدولية املتاحة. ويمت تجشيع البنوك عى إثراء 
هذا التحليل األويل باستخدام وثائق إضافية، 

وخاصة الوثائق الوطنية.

»احتياجات البلد« املغرب

الذي  »املغرب«  بإثراء سياق  أفريقيا  بنك  قام 
ذات  التأثر  أهداف  وتريم  األداة.  تقرحه 
األولوية لملغرب، مكا وضعها بنك إفريقيا، إىل 
أن يمت تقامسها وحتسيهنا من خالل مسامهات 
السلطات العمومية و«املجمع املدين«. تعكس 
هذه األهداف غاية اجلهات الفاعلة وتشل جحر 

الزاوية يف »دراسة مادية« موثقة.

المطوح هو جعلها أداة تشغيلية تحمس بتعبئة 
امجليع حول مرشوع إمنايئ مشرك.

»احتياجات  مقاربة  تطوير  ذلك  بعد  وسيمت 
أن  اململكة. عى  الدولة« عى مستوى جهات 
متتد بعد ذلك إىل لك من البلدان الي تنشط 

فهيا املجموعة.

رمس خرائيط لبنك إفريقيا
والسلبية  اإلجيابية  اآلثار  ذلك حتديد  يتضمن 
الرئيسية النامجة عن حمفظة األمعال. مت إجناز 
المرين األول عى جزء مهم من جاري حمفظة 
والذي متثل  املغرب،  التجاريني« يف  »العمالء 

يف:

- %20.7 من قروض الزبناء يف املجموعة

- %36.5 من قروض الزبناء يف املغرب

)عدا   « الرشاكت   « قروض  من   72%  -
املقاوالت الصغرة جدا(

- %96.6 من قروض الرشاكت الكبرة

يف هناية املطاف، سيمثل املرشوع يف توسيع 
هذا التحليل ليمشل حمفظة املجموعة بأمكلها. 
وال تزال سبل هذا التوسيع وموثوقية البيانات 

قيد الدراسة.

»احتياجات  و  اآلثار  بني  امجلع 
الدولة« وحتديد األهداف

»احتياجات  و  اآلثار  بني  التوفيق  عن  ينتج 
الدولة  أهداف  مع  للبنك  كبر  توافق  الدولة« 
الي يطور فهيا نشاطه. سيرشع البنك بعد ذلك 
يف حتديد أهداف مالية إضافية من خالل خطط 

العمل الي تؤثر عى تكوين احملفظة.



  مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

تتعلق اآلثار اإلجيابية الناجتة عن أكرث من 
%20 من احملفظة مبا يي :

تتعلق اآلثار اإلجيابية الناجتة عن أكرث من 
%15 من احملفظة مبا يي :

وبالنسبة لآلثار السلبية، جيب تركزي االنتباه 
عى التحمك يف األولويات الي هتم أكرث 

من %20 من احملفظة :

التقارب االقتصادي

التعلمي

الصحة والرف اليحص

االقتصاد السلمي والشامل

السكن

سالمة املوارد الطبيعية 
واحملافظة علهيا

الصحة والرف اليحص
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نالحظ تقاربا بني احملفظة املدروسة واألولويات 
الرئيسية »املغرب«.

توزيع قروض العمالء من املقاوالت يف املغرب

ملحوظة: يمت التقليل من التأثر عى التوظيف 
من الناحية اهليلية بواسطة األداة يف نخسهتا 

احلالية
 

مواءمة أهداف املجموعة مع التحديات الي 
تنتظر اململكة املغربية والقارة األفريقية

وتمثل الغاية يف االستفادة من نتاجئ املراحل 
حتديد  قصد  وذلك  لتحليل،  ا من  بقة  السا
األهداف. ومكا سبق ذكره، حيتاج هذا التحليل 
إىل التوسيع والتنقيح قبل أن يمكن من حتديد 
األهداف بشل اكمل. ومع ذلك، فقد مت بالفعل 
حتقيق بعض األهداف ومت حتديد أهداف أخرى.

النتاجئ األولية
األثر  بنطاق األنشطة ذات  املزتايد  - االهمام 
حنو  العامة  االسراتيجية  وتوجه  اإلجيايب 
اجلزيئ  التحليل  كشف  املستدامة:  التمنية 
لملحفظة )"رمس اخلرائط"( عى النحو املوحض 
أعاله أواًل عن أنشطة ذات تأثر إجيايب مل يمت 
حتديدها حىت ذلك احلني وخاصة يف املجاالت 

االجماعية )التعلمي والصحة واملدن الذكية(

تقدم  عندما  اململكة:  أهداف  مع  مهم  توافق   -
عن  تقريرًا  التمنوي  بالمنوذج  اخلاصة  اللجنة 
متنامغ  توافق  املهم مالحظة  استنتاجاهتا، من 
أداة  والتوفر عى  لملحفظة مع أهداف املغرب 

تحمس بالرصد والتحسني.

- مسامهة بنك أفريقيا باملغرب يف المويل ذي 
األثر اإلجيايب: يف هذه املرحلة من التقيص، 
ذي  المويل  نتاجئ  من  فقط  إدراج جزء  ميكن 
األثر اإلجيايب بتارخي 31 دجنر 2020 يف 
قاعدة بيانات اإلدارة، والي مل يمت التوفيق بيهنا 

وبني البيانات احملاسبية.



وعى وجه اإلمجال، بلغت القروض ذات األثر 
مليون درمه، ويه   17.051 اإلجيايب احملددة 
بذلك متثل %30.46 من مجموع قروض الزبناء 

من الرشاكت يف املغرب.

الرشاكت يف  من  الزبناء  قروض  توزيع 
املغرب

يف سياق اتسم باألزمة الصحية املرتبطة جباحئة 
كوفيد 19، سامهت مجموعة بنك أفريقيا خالل 
االقتصاد،  2020 إىل حد كبر يف دمع  سنة 
واملقاوالت  جدا  الصغرة  املقاوالت  وال سميا 

الصغرى واملتوسطة.

املقاصد النوعية:

تقدمي  التجارية: يف سبيل  التغطية  - حتسني 
املقاوالت  من  زبنائنا  لفئة  أفضل  خدمات 
واملتوسطة  الصغرى  واملقاوالت  الصغرة جدا 
واالندماج  االقتصادية  التمنية  تعزز  الي 
من  مؤسستنا  ترشيد  سنواصل  االجمايع، 
جدا  الصغرة  املقاوالت  مع  التعامل  خالل 
شبكتنا  عر  واملتوسطة  الصغرى  واملقاوالت 
القسم  ذلك، سركز  )ومبحاذاة  املقاوالت  من 
املسؤول عن الرشاكت الكرى كذلك عى تقدمي 
خدمة أفضل لفئة معالئنا من الرشاكت الكرى، 
وعى وجه اخلصوص منحهم إماكنية الوصول 

إىل خدمات بنك االستمثار(.

- تطوير املنتجات:

- تعزيز البنك الرمقي

 Mezzanine( األهسم  لتقوية  حلول  تقدمي   -
)Invest

- نرش حتليل أثر احملفظة:

- موثوقية البيانات

- توسيع جمال التحليل

- حتديد األهداف المكية األولية

حتليل  مع  لمللف  الفردي  التحليل  تنسيق   -
احملفظة

 بنـــــك أفريقيـــــــا

قروض لدمع االقتصاد / املقاوالت الصغرة جدا 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة : 10464 مليون درمه

القروض ذات األثر البييئ: 3229 مليون درمه

القروض ذات األثر االجمايع: 3358 مليون 
درمه 

1،584 مليون درمه املناخ : 

430 مليون درمه التنقل : 

1،624 مليون درمه املاء : 

577 مليون درمه الزتويد بالكهرباء : 

االقتصاد الدائري :  21 مليون درمه

 الوصول إىل شبكة
987 مليون درمه التواصل : 

381 مليون درمه الصحة : 

725 مليون درمه التعلمي : 

258 مليون درمه املدن املستدامة : 



  مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

المويالت ذات التأثرات اإلجيابية 
يف الشبكة اإلفريقية

422 45 مليون درمه 
هو مبلغ جاري الزبناء يف هناية عام 2020

عى الرمغ من أن شبكة بنك أفريقيا مل تستفد 
حىت اليوم من حتليل مماثل حملفظة »املقاوالت 
المويالت  أن جحم  إال  املغرب،  الكرى« يف 
حبيث  جزئًيا.  يظل  اإلجيابية  التأثرات  ذات 
بلدان  لملجموعة يف  املهمة  املشاركة  تسامه 
أفريقيا جنوب الصحراء يف التمنية االقتصادية 

واالدماج االجمايع هلذه املناطق.

لقد أسند بنك إفريقيا، بالتعاون مع رشكته األم، 
اهماًما فريدًا لملجاالت اآليت ذكرها.

- تطوير التحليل البييئ واالجمايع للقروض: 
الفرق  من خرات  اإلفريقية  الشبكة  استفادت 
يف املغرب ألجل إنشاء منظومة التحليل البييئ 
واالجمايع لقروض االستمثار والتشغيل ذات 

التأثرات اإلجيابية.

- االستعانة بفريق متخصص لمويل املشاريع 
متويل  الحتياجات  االستجابة  أجل  من  بلندن 
املهيلة،  المويالت  فرق  تعمل  التحتية:  البنية 
للتجارة  املغريب  للبنك  اللندين  للفرع  التابعة 
يف  بفعالية  إلفريقيا،  واملخصصة  اخلارجية 
البلدان،  من  العديد  التحتية يف  البنية  متويل 
كتزنانيا وأوغندا وإثيوبيا وغانا، ويف تزويدها 
بالطاقة الكهربائية، وإعادة تدوير النفايات، وبناء 
السكك احلديدية واملنشآت الفنية. هذا فضال عن 
تدخل الفريق يف متويل القطاع الفاليح بغانا.

لفائدة زبناء الرشاكت  - إنشاء خطوط ائمان 
التابعة مبعية اجلهات املمولة: إجناز خط لتقامس 
مع  أمريي  دوالر  مليون   74 بقمية  املخاطر 
الدولية. هيدف تطوير خطوط  المويل  مؤسسة 
المويل مع اجلهات املمولة إىل دمع االقتصاد 
واملقاوالت  جدا  الصغرة  املقاوالت  وخاصة 
املتوسطة. وتمت يف الوقت احلايل دراسة خطوط 
ائمان ذات التأثرات البيئية واالجماعية بدمع 

من املجموعة.
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الزتامات بنك أفريقيا البيئية

يهسر بنك أفريقيا عى محاية البيئة وتقليل بصمته البيئية من خالل اعماد خمتلف اآلليات واملامرسات املسؤولة.
- جتديد هشادة اعمتاد معيار اإلدارة البيئية آيزو 14001

يف إطار تدبر آثاره البيئية، يواصل بنك أفريقيا مساعيه احلثيثة الرامية إىل املسامهة امجلاعية يف احلد من ظاهرة 
.ISO 14001 االحتباس احلراري وذلك من خالل جتديده يف عام 2020 لهشادته

وقد توصل املراقبون التابعون ملكتب فريتاس برو إىل مطابقة وامتثال نظام اإلدارة لتقيمي املخاطر البيئية واالجماعية 
لملشاريع االستمثارية.

- تطبيق سياسة البناء املستدام
نفذ بنك أفريقيا سياسة البناء املستدام الي تنطبق عى مشاريع التجديد والتشييد لملباين واملواقع اجلديدة.

ممصت بناية »أاكدميية بنك افريقيا« واحلاصلة عى هشادة اجلودة العاملية HQE، للحد من آثار البناية عى البيئة 
واإلدارة  البييئ،  )البناء  املعاير:  متعددة  ملقاربة  وفقا  وذلك  داخليا سلميا ومرحيا  مناخا  للذين يشغلوهنا  ولتضمن 

البيئية، والراحة، والصحة(.
- النجاعة الطاقية

 Morocco Air Conditioner يعتر بنك أفريقيا واحلكومة املغربية واملنمظات غر احلكومية الرشاكء املؤسسون ملرشوع
Buyers Club. وهتدف هذه املبادرة إىل استبدال مكيفات اهلواء القدمية واملهرئة يف املغرب من أجل حتقيق النجاعة 
الطاقية، هذا فضال عن استخدام املردات املتقادمة الي يمت التخلص مهنا تدرجييًا مبوجب بروتوكول مونريال بشأن 

املواد املستنفدة لطبقة األوزون.
اختر بنك إفريقيا، مبعية رشاكئه من املنمظات غر احلكومية، النجاعة التشغيلية الفعلية للعديد من مكيفات اهلواء 
المنوذجية املثبتة يف فروع بنك أفريقيا يف مراكش. ومبجرد حتديد املعيار، مت استبدال مكيفات اهلواء القدمية هذه 
مبحول تيار مردد من اجليل اجلديد يستخدم غاز التريد R-32 ذي القدرة املنخفضة عى إحداث االحرار العاملي.

- تتبع البصمة الكربونية
أجنز بنك أفريقيا بصمته الكربونية لملرة الرابعة خالل سنة 2020. وقد الزتم البنك طواعية بإجراء جرد النبعاثات 
الغازات الدفيئة لك عامني. عملًا أن هذا التقيمي يساعد البنك عى مراقبة اجتاه انبعاثاته بشل فعال وقياس جناعة 
تدابره الي ختص خفض االنبعاثات. وقد جرى إجراء حساب انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2020 عى أساس األداة 

الي أنشأهتا مؤسسة دمحم السادس محلاية البيئة.

النطاق احملدد 
• النطاق 1 : املصادر الثابتة واملتنقلة واالنبعاثات اهلشة

• النطاق 2 : الكهرباء املشراة
• النطاق 3 : معليات الرشاء )الورق( ء التنقل املهي -نقل األموال -املراسالت

كشفت النتاجئ عن أن البصمة الكربونية لسنة 2020 اكنت أكرث مشوال، وهو األمر الذي يؤكد اجلهود الي بذهلا البنك 
للحفاظ عى البيئة، من خالل برناجم البيئة والطاقة املتبع يف سياق األزمة الصحية احلالية.

25%
معدل االخنفاض يف 

إمجايل انبعاثات 
الغازات الدفيئة للبنك

20%
معدل خفض البصمة 

الكربونية لل 
مستخدم

24%
نسبة توفر الغازات 
الدفيئة من اسهتالك 

البنك للطاقة

491 20 طًنا 
من ثاين أكسيد 

الكربون 
هو إمجايل انبعاثات 

غازات االحتباس 
احلراري يف عام 2020



الركزي

  مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام وشامل

املرونة والمشول املايل يف سياق كوفيد 19 : رهان رئييس لبنك أفريقيا 

دمع  يف  البنوك  به  تضطلع  أن  جيب  الذي  األسايس  بالدور  تذكر  مبثابة   19 كوفيد  جاحئة  تعد 
االقتصاد والتوظيف واإلدماج االجمايع، وخاصة لفائدة املقاولني الذاتيني واملقاوالت الصغرة جدا 

واملقاوالت املتوسطة والصغرة.

ريادة  ملزتم مبواكبة ودمع  كبنك  املمزية  أن يرخس ماكنته  أفريقيا  بنك  2020، استطاع  يف سنة 
األمعال، من خالل إحداث قروض حمددة مرتبطة باألزمة الصحية، وهذا األمر إن دل فإمنا يدل عى 

الزتام املجموعة القوي خبدمة املقاوالت الصغرة واملتوسطة.

ويمثل هذا االلزتام يف:

- زيادة بنسبة %1.8 يف القروض املقدمة لشبكة »املقاوالت«.

- تعزيز خدمات البنك الرمقي من خالل تفعيل « Crédit Business On-line« الذي يحمس لزبنائنا 
من »املقاوالت« باالطالع عى طلبات القروض والتجديد واالستشارة بشأن خطوط االئمان. 

- تأجيل سداد آجال القروض البنكية ورسوم اإلجيار لملقاوالت الصغرة جدا واملقاوالت املتوسطة 
إىل غاية 30 يونيو دون دفع رسوم أو غرامات.

- جمانية رسوم معليات التحويل والزتويد والعمليات الدولية عر القنوات الرمقية BMCE Direct و 
.DabaPay

الزتامًا باسراتيجية اإلدماج املايل الي أمالها جاللة امللك دمحم السادس، وضع بنك افريقيا، يف 
سنة 2020، بني يدي حامي املشاريع املؤهلني برناجم »انطالقة«. ويف هذا السياق، مت تقدمي عرض 

جيمع بني المويل واخلدمات البنكية والدمع غر املايل.

وضعت جلنة املراقبة االقتصادية والعديد من الفاعلني االقتصاديني روافع لدمع املقاوالت الصغرة 
جدا، وال سميا من خالل الحسب عى املكشوف مضان أكجسني، والقرض بدون فائدة لصاحل املقاولني 

الذاتيني، ومضان إنعاش الستئناف النشاط.

مكا قدمت املجموعة، من خالل فرعها يف املغرب PME، لملقاولني الذين يواجهون صعوبات يف هذه 
املغريب من خالل متثيل  لالقتصاد  القوي  الدمع  املقاول كوفيد19-«. ويتجى هذا  الظرفية« سلف 
%30 من ملفات برناجمي امتياز واستمثار الذي أطلقته رشكة Maroc PME واملخصصة لالستمثار 

التكنولويج لملقاوالت الصغرة جدا واملقاوالت املتوسطة.

مواكبة 000 10 
مقاولة صغرة جدا 

ومقاولة متوسطة

1 900
ملف من ملفات 
انطالقة يف عام 

2020

12 مليار درمه 
هو إمجايل متويل 
املقاوالت الصغرة 

جدا واملقاوالت 
املتوسطة

+4 500
ملف من ملفات 
انطالقة يف عام 

2020

968 مليون 
درمه 

مبلغ خمصص 
لضامن إنعاش

 توعية أكرث من
000 5 من 

محلة املشاريع
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 بنـــــك أفريقيـــــــا

احلاكمة 
عــىل صعيد بنــك أفريقيا  

يستند بنك أفريقيا إىل حاكمة قديرة وملزتمة. حبيث تتوفر املجموعة 
عى نظام حاكمة متني يشمل عى هيائت تضمن مصاحل املجموعة 

ومسامههيا وخمتلف اجلهات الفاعلة.

15
عضوا يف املجلس 

اإلداري

88%
نسبة احلضور يف 

االجماعات
04

أعضاء مستقلني يف 
املجلس اإلداري

يمت إجراء معلية تقيمي 
ذايت ألداء جملس 

اإلدارة عى أساس 
سنوي

05
اجماعات معقودة



احلاكمة

آليات متينة للحاكمة اجليدة عىل مستوى املجموعة

للرؤية  الضامن  اإلدارة،  جملس 
االسراتيجية لبنك إفريقيا

التوجهات االسراتيجية  يسطر جملس اإلدارة 
للبنك ويرشف عى تنفيذها، وفًقا إلطار أخاليق 
صارم. ويستعني يف ممارسته ألشغاله مبا يي:

- تفرد مهام الرئيس واملدير العام تشل واحدة 
بفضل  وذلك  البنك،  املزيات األساسية يف  من 
االستمثار الخشيص للسيد عمثان بنجلون يف 
نشاط املجموعة، معبائ بذلك القوة الاكمنة هلذه 

املهام يف خدمة أداء املجموعة.

- خرة أعضاء جملس اإلدارة: الذين يمتعون 
املجموعة  لتوجيه معل  عالية  مبهارات وكفاءات 

وفًقا ألعى معاير احلاكمة الدولية.

- قواعد احلاكمة الرشيدة الي يتضمهنا ميثاق 
احلاكمة والنظام الداخي الذي يحمس لملجلس 

مبامرسة دوره كفاعل مسؤول داخل البنك.

اللجان املتخصصة مبجلس اإلدارة

تساعد جملس اإلدارة ثالث جلان متخصصة، 
تمثل مهمهتا يف التحليل املعمق للقضايا ذات 
املواضيع  وإرشاده يف لك ما خيص  األولوية 
الي تدخل مضن دائرة مهامه. وتتكون لك جلنة 

مما يقارب أربعة أعضاء.
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اللجان املتخصصة مبجلس اإلدارة

جلنة خماطر 
املجموعة

جلنة احلاكمة 
والتعيينات واملاكفآت

 جلنة التدقيق
واملراقبة الداخلية

Mission

تساعد هذه اللجنة املجلس اإلداري 
املخاطر  اسراتيجية  فميا خيص 
وتدبرها، السميا من خالل الهسر 
عى التنسـيق بـني االسـراتيجية 
لملخاطـر ومسة خماطــر  العامـة 
جــة  ر د و عــة  ملجمو ا و لبنــك  ا
وأمهيهتــا  طــر  لملخا لتعــرض  ا

النظامية وجحمها وأسهسا املالية

Mission

اجلــودة  وتقيمي  مبراقبة  تضطلع 
الداخلية  املراقبة  نظام  يــة  وكفا
املتصل باملخاطر واألمهية النظامية 
وتركيهبــا  وجحمهــا  لملجموعــة 

وكذا طبيعة وجحم أنشطهتا.

Mission

تتلف مبراقبة جودة احلاكمة يف 
البنك. مكـا تتـوىل مساعدة جملس 
املجلس  أداء  تقيمي  يف  اإلدارة 
العامة،  اإلدارة  أعضاء  وتعيني 
وتتبـع أداهئم وإعـداد خمططــات 
واألطــر  العامة  اإلدارة  تعاقب 
للجنة  ا تقرح  مكا   . األساســية
جملس  أعضـاء  ة  ماكفأ سياسة 

اإلدارة وأعضاء اإلدارة العامة. 
8 

أعضاء 

8 
اجماعات 

6 
أعضاء

8 
4اجماعات

أعضاء

50%
من االستقاللية  

100% 
معدل احلضور

67%
من االستقاللية  

96% 
%50معدل احلضور

من االستقاللية  



احلاكمة

مبالغ بدل احلضور املدفوعة ألعضاء املجلس اإلداري

يمت حتديد املبلغ اإلمجايل لبدل احلضور عى أساس سنوي من قبل امجلعية العامة، وذلك بناًء 
عى اقراح جملس اإلدارة.

31/12/2020*31/12/2019*

املبلغ 
اإلمجايل

الرضيبة 
املقتطعة من 

املنبع

املبلغ الصايف 
املدفوع

املبلغ 
اإلمجايل

الرضيبة يف 
املنبع

الرضيبة 
املقتطعة من 

املنبع
األخشاص الطبيعيون واالعتباريون 

850 8429922 8503 8429922 3املقميون يف املغرب

األخشاص الطبيعيون واالعتباريون 
750 2             235485 7503 2354852 3غر املقميني يف املغرب

600 5   1477             7077           600 4775 0771 7املجموع

)*( مبالغ بدل احلضور املدفوعة برمس السنة السابقة.

نظام املراقبة الداخلية

االمتثال باملجموعةاملراقبة الدورية املراقبة الدامئة

ثالث  الدورية عى  املراقبة  تعمل 
مستويات وختضع ملسؤولية قطب 
التابع  لملجموعة،  العامة  املراقبة 
لملدير العام. وتمحور مسؤولياهتا 
حول التنسيق مع جملس اإلدارة 
الداخلية  التدقيق واملراقبة  وجلنة 

لملجموعة.

إن تفعيل مهام املراقبة الدامئة داخل 
يندرج مضن مقاربة  أفريقيا  بنك 
مشولية، هتدف إىل إدراج املراقبة 
الدامئة يف زمخ التحول املطلوب من 
أجل رفع مستوى اليقظة امللحوظ 

داخل هيالك املجموعة.

نظام االمتثال هو املسؤول عن تطوير 
وتنفيذ منظومة تدبر خماطر عدم 
املجموعة.  مستوى  االمتثال عى 
وهو يغيط عدة جماالت، أمهها: 
املهي  لسلوك  وا املايل،  األمن 
االمتثال،  ونصاحئ  واألخاليق، 

ونظام االمتثال باملجموعة.
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حاكمة مالمئة ومعززة 
لملسؤولية املجمتعية والبيئية

وامللفة  واالجماعية  البيئية  اللجنة  إحداث 
باالستدامة

الزتامات  بتدبر  متخصصة  هيائت  تضطلع 
إفريقيا. مكا  لبنك  املسؤولية املجمعية والبيئية 
واالجماعية  البيئية  اللجنة  إحداث  عزز  وقد 
وامللفة باالستدامة يف سنة 2019 من ترسيخ 

االستدامة داخل املجموعة.

تمحور مهام اللجنة حول:

1. مراقبة تفعيل خطة العمل البيئية واالجماعية 
واملتعلقة بالنوع عى مستوى املجموعة

2. مضان فعالية ممارسات تدبر املخاطر البيئية 
واالجماعية داخل املجموعة

املتعلقة  األداء  مؤرشات  ومراقبة  تطوير   .3

بالمويالت ذات التأثرات اإلجيابية

بالتمنية  املتصلة  الدولية  االلزتامات  مراقبة   .4
املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية.

لبيئية  ا للجنة  ا واصلت   ،2020 سنة  يف 
واالجماعية وامللفة باالستدامة أشغاهلا الي 
مّهت مخسة عرش موضوًعا. وبفضل املشاركة 
اللجنة  الفاعلة، متكنت  الفعالة ملختلف اجلهات 

من اعماد أكرث من 73 قراًرا.

املسؤولية  بتوجيه  أيًضا  اهليائت  بايق  تتلف 
املجمعية والبيئية داخل بنك إفريقيا. وتتبع هيئة 
التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية 
والتمنية  احلاكمة  بقطب  امللحقة  لملجموعة، 
املتعلقة  التدابر  وتوجيه  قيادة  باملجموعة، 
والبيئية عر  املجمعية  املسؤولية  ميثاق  بتنفيذ 
مراسي  شبكة  عى  تعمد  ويه  املجموعة. 
التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية 

داخل الرشاكت التابعة لملجموعة.



احلاكمة

 التنسيق واملهنجية
والرصد وإعداد التقارير

تنفيذ وتوجيه نظام تدبر املخاطر البيئية 
واالجماعية

• فريق التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية

•  مراسلو التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية 
يف الدول

•  مدير املخاطر البيئية واالجماعية يف بنك إفريقيا

•   GAP املسؤولية املجمعية والبيئية / اهليائت املركزية 
لبنك إفريقيا

•  خماطبو الرشاكت املغربية التابعة لملجموعة 

• مدققو املسؤولية املجمعية والبيئية داخل املجموعة

• اجماعات دورية
• تتبع عى مستوى املجموعة لتنفيذ خطة العمل البيئية 

واالجماعية واملتعلقة بالنوع
البيئية  املخاطر  تدبر  ممارسات  فعالية  مضان   •

واالجماعية داخل املجموعة

• تطوير ومراقبة مؤرشات األداء املتعلقة بالمويالت ذات 
األثر واملستدام والشامل

املستدامة  التمنية  حيث  من  العامة  االلزتامات  مراقبة   •
واملسؤولية االجماعية والبيئية

• الفريق البييئ واالجمايع
• قطب حتليل االلزتامات

• جلنة خماطر القروض

• شبكة الرشكة

• شبكة الزبناء اخلواص

• التنفيذ امليداين لنظام التدبر البييئ واالجمايع
• مراقبة نظام التدبر البييئ واالجمايع

• مضان تنفيذ متجانس مليثاق املسؤولية املجمعية والبيئية داخل الرشاكت التابعة

• مواكبة ودمع الرشاكت التابعة يف تقدمها

• توحيد نتاجئ التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية عى مستوى املجموعة
• تطوير إنشاء خطوط متويل مستدامة

• تنسيق تنفيذ امليثاق عى مستوى الرشاكت التابعة
• اإلبالغ عن نتاجئ املسؤولية املجمعية والبيئية عى مستوى الرشاكت التابعة

• مضان التقيميات نصف السنوية مقارنة مع مراجع املسؤولية املجمعية والبيئية

• إعداد وتتبع تنفيذ خطط العمل بناًء عى نتاجئ التقيميات الداخلية واخلارجية )فيجيو ايريس( واملعاير
• إعداد وتزويد ومشاركة لوحة قيادة التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية املرتبطة بااللزتام

• إعداد عنارص التقارير غر املالية.

 اللجنة البيئية
 واالجمتاعية وامللكفة

 باالستدامة

• عضو املجلس اإلداري املدير التنفيذي لملجموعة 
• املدير العام امللف بقطب خماطر املجموعة

• املديرة العامة املساعدة امللفة بقطب حاكمة وتطوير املجموعة 
• املدير العام املساعد امللف بالرأمسال البرشي لملجموعة 

• امللف بالتنسيق داخل املجموعة
• املسؤولة عن التمنية املستدامة واملسؤولية املجمعية والبيئية / اكتب اللجنة البيئية واالجماعية وامللفة باالستدامة

• الاكتب العام ملجموعة بنك إفريقيا
• املسؤول عن املخاطر االجماعية مضن مجموعة بنك إفريقيا

CDC املسؤول التنفيذي عن االستمثارات ذات التأثر عى التمنية يف مجموعة •
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يشتغل بنك أفريقيا وفًقا لقواعد الزناهة والوالء التجاري والشفافية. 
وكرشط أسايس ملامرسة املهنة البنكية، تستند أخالقيات العمل إىل 
ثقافة املسؤولية الراخسة يف مصمي قمي وأنشطة البنك، األمر الذي 

يضمن ثقة الزبناء واجلهات الفاعلة.

1 أول
مجموعة بنكية يف أفريقيا 

 حاصلة عى هشادة
ISO 37 001

 نظام إدارة اجلودة
ISO 9001 املعمد

100%
من املوردين 

وقعوا عى ميثاق 
املشريات املسؤولة

 األخالقيات واالمتثال
يف قلــب ثقافة

بنــك إفريقيا



األخالقيات واالمتثال

نظام مطابقة استبايق يستجيب ألفضل املعاير
والقوانني اجلاري هبا العمل

16 
هيئة معمدة من لدن دائرة اإليرادات 

الداخلية -مصلحة الرضائب األمريكية-

03 
رشاكت تابعة جديدة معمدة من لدن 

مصلحة الرضائب األمريكية يف سنة 2020
- الكونغولية للبنك
- BOA مدغشقر

- BOA رواندا

مقاربة ملزتمة لملجموعة
 ،»Convergence« يف أعقاب توجهيات برناجم
 2019 سنة  تنفيذه يف  من  االنهتاء  مت  الذي 
بنك  واصل   ،2020 سنة  غاية  إىل  واسمر 
املطابقة عى  تعزيز أنمظة  العمل عى  أفريقيا 
من  العديد  اتباع  من خالل  املجموعة  مستوى 
التدابر واإلجراءات. حبيث قام بتليف رشكة 
املرتبط  نظامه  عى  مراجعة  إلجراء  دولية 
مع  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مباكحفة 
التابعة  الرشاكت  عى  خاص  بشل  الركزي 
ركز  وقد  الصحراء.  بأفريقيا جنوب  املتواجدة 
األنمظة  مكونات  التخشيص عى خمتلف  هذا 
اهليائت  الفعالية عى مجموعة من  اختبار  مع 
املختارة. وهيلع، فقد جرى تنفيذ التدابر الالزمة 

لتقوية أنمظة هذه الرشاكت التابعة.
وعالوة عى ذلك، قدم قطب املطابقة واالمتثال 
أجل  التابعة من  للرشاكت  املساعدة  لملجموعة 
واملعامالت. حبيث  الزبناء  مراقبة  نظام  تعزيز 
اهليلية  التدابر  من  العديد  اختاذ  رشع يف 
األمر عى  ويتعلق  أخرى.  تدابر  تعممي  ويف 
متسقة  مجموعة  بتحديث  اخلصوص  وجه 
التوصيات  خمتلف  ضوء  عى  املعاير،  من 
الداخلية واخلارجية-، وتعزيز نظام  -املراجعة 
مقاربة  وتطبيق  واملعامالت،  للزبناء  التصفية 
التوصيف  أدوات  عى خماطر  قامئة  جديدة 
أهداف  وبلوغ  األوروبية،  التابعة  للرشاكت 
للحسابات اخلارجية  االمتثال الرضييب  قانون 
)عى سبيل املثال: التصديق ورفع التقارير إىل 
دائرة اإليرادات الداخلية). شأهنا يف ذلك شأن 
الرشكة األم، جيب عى الرشاكت التابعة تطبيق 
اعماده  والذي مت  الفساد،  الوقاية ضد  نظام 

.ISO 37001 وفًقا ملعيار ماكحفة الفساد
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

نظام للوقاية من وضعيات تعارض املصاحل 
ورصدها وتدبرها

املبدأ  يرتكز عى  الذي  التدبر  هذا  مت وضع 
الزبناء عر  األولوية ملصاحل  األسايس إلعطاء 

عدة آليات خاصة

الداخلية)  واملساطر  (لسياسات  الوقاية   مثل 
باألخالقيات  اخلاصة  التنبيه  (تدابر  والرصد 

والترحي

بوضعيات تعارض املصاحل...  )وتدبر وضعيات 
وقواعد  الداخلية  (اللجان  املصاحل  تعارض 

التدبر...)

الطابع  ذات  املعطيات  خاص حبامية  اهمام 
الخشيص

تشل محاية املعطيات ذات الطابع الخشيص 
وينبثق هذا  أفريقيا.  لبنك  بالنسبة  رهانا مهام 
التدبر املوزع بني اليقظة والتحسيس والرصد 
والتفاعل من أجود املامرسات يف جمال األمان 
واملديرية  لملجموعة  العامة  املراقبة  وتوصيات 
لبنك  لملجموعة  املعلومات  نظام  أملان  العامة 
املغرب واملراجع الدولية إيزو 27001 والعالمات 

الدولية لألداء فزيا، ماسراكرد، سويفت.

م  نظا ألمان  سياسهتا  املجموعة  وتسمد 
نخسة   27001 إيزو  معيار  من  املعلومات 

2013 وجتسد إرادة اإلدارة

البرشية  الوسائل  لوضع  لملجموعة  العامة 
فعالة  تتيح محاية  الي  والوظيفية  والتشغيلية 

لملعلومات والنظام املعلومايت للبنك.

والي  البيانات،  العامة محلاية  الالحئة  تقوم 
ِقبل  2016 من  أبريل  املوافقة علهيا يف  متت 
االحتاد األورويب ودخلت حزي التنفيذ يف ماي 
2018، عى حقوق األفراد يف محاية بياناهتم 
وتطوير  الرمقية  السالمة  وتعزيز  الخشصية 
املطابقة  مشاريع  أن  إىل  ونظرًا  خدماهتا. 
األورويب  باالحتاد  املتواجدة  التابعة  للرشاكت 
يه املعنية بالدرجة األوىل هبذا القانون، أطلق 
-الرشكة  أنمظة  لتحديث  أفريقيا مرشوًعا  بنك 
األم والرشاكت التابعة األخرى -مع بداية سنة 

2020 بدمع من رشكة استشارية.

املرونة والتكيف لضامن 
اسمترارية النشاط أثناء األزمة 

الصحية
ومنذ بداية األزمة الصحية العاملية، اختذت 
املجموعة والرشاكت التابعة هلا اكفة التدابر 
الرضورية ألجل محاية مستخدمهيا وزبناهئا، 
اسمرارية  مضان  مع  بالتوازي  وذلك 

خدماهتا العالية اجلودة.

الي  النشاط،  اسمرارية  خطة  تستند 
يعمد علهيا البنك ملواجهة أزمة كوفيد 19 
وتداعياته، إىل نظام قامئ عى جلنة األزمات 
يومية،  تعقد اجماعاهتا بصفة  الي اكنت 
املجموعة  لعمليات  العام  املدير  ويرأهسا 

وتضم العديد من هيائت البنك.

مت   ،19 كوفيد  تداعيات  تدبر  إطار  يف 
وتكييفها  النشاط  اسمرارية  تفعيل خطط 
مع التغرات اليومية. وهيلع، فقد وجب عى 
توقعاهتم  مراجعة  البنك  أقطاب  خمتلف 
ومعلياهتم لضامن اسمرارية أنشطة البنك 
الصارم  االحرام  والتشديد عى رضورة 

للتدابر االحرازية.



األخالقيات واالمتثال

عالقة مسؤولة 
مع الزبناء

صلب  يف  املوضوعة  اجلودة  سياسة 
اسراتيجية منو املجموعة

مع  أفريقيا  بنك  اجلودة يف  تماىش سياسة 
والبيئية،  املجمعية  املسؤولية  ميثاق  أهداف 
الزبناء يف صلب مجيع معليات  تضع  والي 
البنك. وتستفيد مجيع فائت الزبناء من خواص 
أو مستخدمني أو مقاوالت من الزتام فرق البنك 
تزويدمه  تطلعاهتم من خالل  اإلجابة عن  بغية 

مبنتجات وخدمات عالية اجلودة.

نظام معمد إلدارة اجلودة
يعتر بنك أفريقيا أول بنك مغريب حاصل عى 
األول من  العقد  أوائل  9001 يف  إيزو  هشادة 
القرن احلايل. وقام البنك كذلك بتجديد هشادته 
للجودة إيزو 9001 بناء عى مراجع إيزو 9001 

نخسة 2015 بالنسبة لألنشطة التالية:

- النقديات

- السندات 

- األنشطة اخلارجية 

- متويل املشاريع

- التأمني البني

- القروض للخواص 

- الرأمسال البرشي

ومت جتديد هشادات اجلودة املذكورة من خالل 
معليات للتدقيق املنجزة من طرف هيئة التصديق 

الدولية مكتب فريتاس.

مواكبة متطورة واهمام منتظم للوقاية من 
االستدانة املفرطة

حتتل مواكبة الزبناء طيلة مراحل اكتتاب وتدبر 
اسراتيجية  مهمة يف صلب  ماكنة  القروض 
بناء عالقة مسؤولة مع الزبناء. ويمت تضمني عدة 
مراحل  والتحقق يف خمتلف  لملراقبة  معليات 
وتتيح حصول  ملفات قروض اخلواص  دراسة 
اهلدف  ويمكن  املطلوب.  المويل  عى  الزبون 

االستدانة  الوقاية من  التأكيد يف  من معليات 
مصلحة  املسطرة محاية  هذه  وتروم  املفرطة. 

الزبون والبنك عى حد سواء.

املوارد  الزبون مجتع بني أفضل  عالقة مع 
البرشية والرمقية

رسعت األزمة الصحية »كوفيد 19« من رمقنة 
السياق، بارش بنك  املالية. ويف هذا  اخلدمات 
الي تهنض  املشاريع  من  العديد  أفريقيا يف 
احلسابات  كفتح  بعد،  عن  املالية  باخلدمات 

البنكية عن بعد وتدبر القروض عر اإلنرنت.

ويف عر البيانات الضخمة، أحضى االمتثال 
واألمن السيراين من القضايا اجلوهرية. وألجل 
 « Compliance« هذه الغاية، شاركت مجموعة
الرمقية هبدف  املشاريع  العديد من  يف إجناز 
الي  والتنظميات  القوانني  ملختلف  االمتثال 
هتم محاية البيانات الخشصية وماكحفة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.

وحىت سنة 2020، حقق تفعيل برناجم التحول 
الرمقي العديد من اإلجنازات املمثلة يف:

Agence Directe تفعيل النخسة اجلديدة من -

- إطالق بوابة »القرض العقاري« عى اإلنرنت

Chatbot KODI عى موقع  - إضافة خاصية 
Agence Directe وموقع Vitrine

 BMCE Direct إصدار  النخسة اجلديدة من -
Web

- نرش خدمة البيع عن بعد ملنتجات الدمع

- إطالق بوابة »سلف السكن املهي« اإللكرونية 
ومنصة االشراك »القرض العقاري«
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تدابر الوقاية
من الرشوة وماكحفة الغش

هنج املشريات املسؤولة   
لضامن املسؤولية املوسعة لملجموعة

تقيمي املخاطر املتعلقة بغسل األموال ومتويل 
اإلرهاب

وفًقا للتنظميات املعمول هبا، جيري بنك افريقيا 
غسل  ماكحفة  ملخاطر  سنوًيا  وتقيمًيا  حتلياًل 
األموال ومتويل اإلرهاب املتعلقة بفائت الزبناء 
عن  فضاًل  اجلغرافية،  املناطق  أو  البلدان  أو 
املنتجات واخلدمات والعمليات وقنوات التوزيع. 
من خالل هذا التحليل، يمت تقيمي مجيع عوامل 
اخلطر املتصلة قبل حتديد مستوى اخلطر العام. 
متت مشاركة مهنجية التقيمي مع مجيع الرشاكت 
التابعة لملجموعة، واكنت موضوع حمااكة خالل 
ندوة االمتثال يف فراير 2020، والي هشدت 

.Compliance Officers مشاركة مجيع

حصول النظام التدبري ضد الرشوة عى 
تصديق إيزو 37001

يعتر بنك أفريقيا أول مجموعة بنكية يف أفريقيا 
حتصل عى تصديق اجلودة حسب معيار إيزو 
37001 يف غشت 2019 عى »مناجه تصديق 

النظام التدبري ضد الرشوة«.

التصديق  هذا  بإصدار  امللف  املكتب  بارش 
بإجراء   ،2020 أكتوبر  خالل هشر  السنوي، 
تدقيق هبذا اخلصوص عى مستوى املجموعة. 
ويف هذا الصدد، رشع بنك أفريقيا يف تطبيق 
مستوى  عى  الرشوة  ضد  التدبري  النظام 
الرشاكت التابعة وتكييفه مع التنظميات احمللية. 
التابعة إلعداد  مكا مت اختيار بعض الرشاكت 

أنمظهتا التدبرية ضد الرشوة.

املشريات  طابع رمسي عى هنج  إضفاء 
املسؤولة

هنج  عى  رمسيا  طابعا  أفريقيا  بنك  أضىف 
املشريات املسؤولة منذ سنة 2014. ويعتر ذلك 
دليال فعليا للسلوك ُيطبق يف إطار معلية الرشاء 

يف العالقة مع املوردين.

املتعلقة حبقوق  املبادئ  نرش  الهنج  هذا  يروم 
البيئة  ومحاية  العمل  يف  واحلق  اإلنسان 
من   100% اليوم  وقع  وقد  الرشوة.  وماكحفة 

موردي البنك عى مقتضياته.

أفريقيا عى وضع  بنك  أقدم   ،2014 عام  منذ 
الذي يشل  األمر  وهو  املوردين،  لتقيمي  نظام 

خطوة أساسية يف معلية املشريات.

ووفًقا مليثاقنا اخلاص بالتمنية املستدامة، يسىع 
البنك إىل دجم االعتبارات البيئية واالجماعية 
يف تدابره الختيار املنتجات واخلدمات، وذلك 
هبدف إرضاء العمالء من خالل سياسة اختيار 
العالية اجلودة،  واملوردين واخلدمات  املنتجات 
تقدمي تلفة وجودة ومواعيد حمّسنة من  وكذا 
خالل معليات منمظة هتدف إىل احلصول عى 
أفضل تلفة إمجالية للبنك، وكذا تفضيل عالقات 

Win Win مع موردينا. والي ترتكز عى:

أو اخلدمات  العام لملنتجات  - اجلودة واألداء 
املقدمة والقدرة عى التحسني املسمر

- عالقات مستدامة تحمس، عند االقتضاء، إىل 
إقامة رشااكت حقيقية

- تدبر املخاطر الي قد ترض مبصاحل األطراف 
)مثل التبعية املالية لملورد عى بنك أفريقيا أو 

العكس عى املستوى التقي أو التكنولويج(.

باإلضافة إىل ذلك، منذ عام 2017، اشرك قطب 
إيزو  معيـار  مبتطلبـات  لملجموعة  املشريات 
9001 نخسـة 2015 لرشاء املنتجات واخلدمات 

التشغيلية وغر لتشغيلية للبنك. وبناًء عى هذا 
إيزو  إدارة اجلودة  نظام  وتنفيذ  بناء  الهنج مت 

9001 وفًقا لملعاير الدولية.

إعطاء األولوية لملقاوالت احمللية الصغرة 
أمعال  يف  جدا  والصغرة  واملتوسطة 

املشريات
احمللية  املقاوالت  تجشيع  باألساس  ويمت 
عى  جدا  والصغرة  واملتوسطة  الصغرة 
وإقامة  املجموعة  طلبات عروض  املشاركة يف 
ويسامه  ومتوازنة.  مستدامة  رشاكة  عالقة 
تنويع املوردين من املقاوالت احمللية الصغرة 
من  التقليص  جدا يف  والصغرة  واملتوسطة 
التبعية االقتصادية والتدبر األمثل لملشريات.



تركزي

األخالقيات واالمتثال

كوفيد 19 : بنك أفريقيا حيشد جهوده خلدمة اكفة زبنائه 
يواكب بنك أفريقيا بال هوادة مجيع زبنائه يف تدبر تداعيات األزمة الصحية احلالية من 
خالل اعماد شبكة بنوكه للعديد من املبادرات، مثل تأجيل أقساط القرض بدون رسوم أو 
غرامات، وإطالق منتجات متويلية مقابل رسوم جارية، وقروض بدون فوائد لملقاولني الذاتيني. 

مكا يدمع بنك أفريقيا زبنائه يف إعادة إطالق أنشطهتم ويدمعهم يف تعافهيم االقتصادي.
• مواكبة املقاوالت الصغرة جدا يف وضعية صعبة من أجل إعادة إطالق أنشطهتا

متزي النصف األول من عام 2020 بتفعيل الرناجم املندجم لدمع ومتويل املقاوالت “انطالقة”. 
ويف هذا السياق، مت تقدمي عرض جيمع بني المويل واخلدمات البنكية والدمع غر املايل.

• دمع املهنيني واملقاوالت الصغرة جًدا

املهنيني  لدمع  روافع  االقتصاديني  الفاعلني  من  والعديد  االقتصادية  املراقبة  وضعت جلنة 
واملقاوالت الصغرة جدا، وال سميا من خالل الحسب عى املكشوف “مضان أكجسني “ 
الذي يدمع املقاوالت املترضرة من خالل متويل النفقات اجلارية والتشغيلية ومنح القروض، 

والقرض بدون فائدة لصاحل املقاولني الذاتيني، ومضان إنعاش الستئناف النشاط.
• مبادرات موجهة لفائدة املغاربة املقميني باخلارج

يف سياق األزمة الصحية والقيود املفروضة عى الوصول إىل األرايض الوطنية املرتبطة 
التوجهات  2020، مت تكييف نظام محلة املغاربة املقميني باخلارج مع  بإلغاء معلية مرحبا 
 Agence :الرئيسية لتقدمي منتجات وخدمات للعمالء عن بعد باستخدام املنصات الرمقية للبنك

.Crédit Immobilier en line و BMCE Direct و Directe

هتدف النخسة اجلديدة من موقع Agence Directe، الي مت نرشها يف يوليوز 2020، إىل 
حتسني جتربة الزبناء من خالل تهسيل معلية االستخدام وتحمس، عر مسار سلس وبدهيي، 

باكتشاف عرض رمقي غي ومفيد وتنافيس.

دمع ما يقرب من 
10 000 
 مقاولة مغربية
صغرة جدا

منح 867 3 
قرض »مضان 
إنعاش« لفائدة 

املقاوالت الصغرة 
جدا 

289 مليون 
درمه خمصصة 

لرناجم »انطالقة«

غالف متويي بقمية 
12 مليون درمه 
خمصص لملقاوالت 

الصغرة جدا واملتوسطة 
منذ بداية األزمة الصحية

968 مليون درمه 
هو املبلغ املخصص لقرض 

»إنعاش«

 إطالق
1 853 

ملًفا من ملفات 
»انطالقة«

إطالق 874 5 ملًفا 
من ملفات »أكجسني«

883 مليون 
درمه خمصصة 

لرناجم »أكجسني«
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

بنك أفريقيا
يواكــــب التطــور الخشيص 

واملهــين ملســـتخدميه
وإدرااًك منه بأن نطاق مسؤوليته األسايس ينبع من الداخل، يلزتم 
بنك أفريقيا بالتدبر املسؤول لرسانته البرشية، ويهسر عى هتيئة 
الظروف الالزمة لاللزتام الدامئ جتاه مستخدميه، من خالل وضعهم 

يف قلب بيئة مهنية حمفزة.

40,4%
يه نسبة النساء مضن 

عدد املستخدمني
ISO 9001

 ISO 9001 جتديد هشادة
للرأس املال البرشي 

39%
من املستخدمني 

استفادوا من دورة 
تكوينية واحدة عى 

األقل خالل سنة 
2020

أول بنك حاصل عى معيار 
 OHSAS 18001

2392
يوم تكويي لملستخدمني



181
معلية توظيف جديدة 

مقارنة بـ 99 معلية توظيف يف عام 
2019

916
حركة داخل بنك أفريقيا )والي تمثل يف 

تغير املهنة و / أو املنصب، سواء يف 
سياق التنقل أو التطوير الوظييف(

بنك أفريقيا يواكــب التطور الخشيص واملهي ملسـتخدميه

  مشغل
مسؤول

سياسة توظيف مسؤولة
يهسر البنك عى الهنوض بالتنوع مكا حيرص عى 
تاكفؤ الفرص وعدم الميزي بناء عى معاير اقتصادية 
والنوع عى  والسن  )اإلعاقة  أو سوسيودميغرافية 

اخلصوص( يف سياسته اخلاصة بالتوظيف.

أمرًا  يعد  املهارات  أجود  توظيف  أن  شك  من  ما 
غاية يف األمهية بالنسبة للبنك، والذي حيرص عى 
تكيف  وإدماجها ومضان  املوارد  أفضل  استقطاب 

أفضل للكفاءات املوظفة.

املساواة  مبادئ  أجل مضان  من  ذلك،  عالوة عى 
وتاكفؤ الفرص، وضع بنك أفريقيا عدًدا من اآلليات: 
املوارد  وفرق  املديرين  توعية  السنوي،  التقيمي  دليل 

البرشية برضورة مضان المتثال لقواعد التقيمي.

مواكبة وتطوير املسارات املهنية
وتطــور  للحركية  اهماًما خاًصا  أفريقيا  بنك  يوجه 
املســار املهنــي ملستخدميه. ويمثل اهلدف الرئييس 
لسياسة تدبر املسار املهي يف استباق احتياجات 
باملواهب  االحتفاظ  املهن، ومواصلة  وتطور  التكوين 

ودمعها.

تجشع  املهـي،  املسـار  تدبيـر  سياسة  إطار  يف 
املجموعة عى إعادة التأهيل املهي والرقيات، فضاًل 
تدبر  نظام  الدولية. مكا يضمن  التنقل  عن حراكت 
ومعاملة متساوية بني  املهي فرص متاكفئة  املسار 
صفوف املستخدمني، دون االحتاكم ملعاير اقتصادية 

أو اجماعية - دميوغرافية.
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

صلب  يف  املهارات  وتطوير  التكوين 
مرشوع املوارد البرشية

خلق  البرشية،  ترساناته  بتطوير  منه  والزتامًا 
بنك إفريقيا مجموعة من التدابر لصاحل التطوير 
املهي ملستخدميه. يعمد تطوير املهارات عى 
الظروف  هتيئة  إىل  الرامية  التكوين  سياسة 
املناسبة للتمنية املستدامة. ويرتكز عى الدورات 
وتبادل اخلرات  بعد،  وعن  قرب  التكوينية عن 
بني الزمالء، والتدريب الذايت من خالل مناذج 

حمااكة يومية واالضطالع مبهام جديدة.

التكوين عى أساس سنوي  تنفيذ خمطط  يمت 
مواضيع  إفريقيا.  بنك  املستخدمني يف  لفائدة 
املهارات  حتسني  وتغيط  متعددة  التكوين 

التجارية والتقنية واإلدارية والثقافية.

منظومة تنافسية لألجور
إىل  إفريقيا  بنك  يف  األجور  سياسة  تستند 
مبادئ اإلنصاف والشفافية، مما يؤدي بشل 
خاص إىل إنشاء أنمظة ماكفآت حمددة لتجنب 
إىل  تؤدي  أن  ميكن  الي  احلوافز  إدخال 
احرام  عدم  أو  املصاحل  تعارض  وضعيات 

قواعد حسن السلوك.

مكا يضمن بنك إفريقيا بانتظام القدرة التنافسية 
حلزم املاكفآت مع السوق احمللية لتعزيز احلافز 

وكذلك الثقة املوضوعة يف مؤسستنا.

استفاد %39 من 
املستخدمني من دورة تكوينية 

واحدة عى األقل.

إجناز 100 نشاط 
تدرييب

2392
يوم تكويي لملستخدمني

جمال  يف  حل   ،Be.Talent تطبيق  إطالق 
املعلومات والتكوين عر اإلنرنت

يعد تطبيق Be.Talent، الذي جرى إطالقه يف 
غشت 2020، عبارة عن حل يف جمال املعلومات 
املستخدمني يف  اإلنرنت مجليع  والتكوين عر 
املتوفر  يتيح هذا احلل،  والشبكة.  األم  الرشكة 
عى اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية ومتصفح 
التكوينية  الدورات  متابعة  لملستخدمني  الويب، 
عن بعد، وتليق االتصاالت والبقاء عى تواصل 
 BMCE إفريقيا-مجموعة  بنك  مع  مسمر 
يتضمن التطبيق العديد من وحدات التكوين، ال 
سميا تلك اخلاصة بـ Digital Passport من 
املهارات يف  تطوير  إىل  والرامية   ،2 املستوى 
جمال املنتجات واخلدمات الرمقية اجلديدة للبنك 
ويف جمال مشولية القنوات البعيدة، وذلك داخل 

إطار مبتكر وممتع.



بنك أفريقيا يواكــب التطور الخشيص واملهي ملسـتخدميه

الزتامات قوية
من أجل التنوع وتاكفؤ الفرص 

65%
من النساء املتدربات

38,5 سنة 
هو متوسط معر املستخدمني  يف 

بنك أفريقيا يف املغرب

80%
من املستخدمني يف بنك أفريقيا تقل 

أمعارمه عن 45 عاًما

وإدماج  الشباب  لتشغيل  دامئ  تجشيع 
األخشاص يف وضعية إعاقة

من  الفائت  بإدماج مجيع  إفريقيا  بنك  يلزتم 
املستخدمني. فهو ال يحمس بأي شل من أشاكل 
الميزي يف اكفة مناجه املوارد البرشية )التوظيف 
وتدبر املسارات املهنية واألجور والتقيمي املهي 
والنشاط االجمايع...(، وحيرص عى تاكفؤ 
الفرص وعدم الميزي بناء عى معاير اقتصادية 
والنوع  والسن  )اإلعاقة  أو سوسيودميغرافية 

عى اخلصوص(.

بالتنوع من  الهنوض  أفريقيا عى  بنك  ويهسر 
األخشاص  وإدماج  التشغيل  تجشيع  خالل 
يف  املشاركة  خالل  ومن  إعاقة  وضعية  يف 
عدة تظاهرات ومنتديات خاصة هبذه الفئة من 
املوجزين  الشباب  البنك جتاه  ويلزتم  الساكنة. 
معل،  ألول  ولوجهم  تهسيل  أجل  من  ويعمل 

السميا من خالل سياسته جتاه املتدربني.

املجموعة  داخل  النساء  تشغيل  تعزيز 
وحتقيق مبادئ املساواة واملناصفة

الشاملة،  البرشية  املوارد  سياسة  من  وبدمع 
وخلق  النسائية  العاملة  بتعزيز  البنك  يلزتم 
وتطوير  بتمنية  تحمس  الي  املالمئة  الظروف 

املستخدمات.

يف سنة 2020، وضع بنك افريقيا خمطط معله 
ينجسم  أولوياته،  مقدمة  للنوع يف  املخصص 
املستدامة  التمنية  أهداف  مع  تامًا  انجسامًا 
لألمم املتحدة، ويسىع إىل حتقيق املساواة بني 
صفوف مجموع مستخديم املجموعة فميا يتعلق 
بوظائف التسير وأيضا داخل أجهزة احلاكمة.

العاملة  بتعزيز  املجميع  الزتامه  إطار  يف 
النسائية، واصل بنك إفريقيا يف املغرب تعزيز 

وزن املرأة يف إمجايل قوته العاملة.
استقبال 400 طالب  

متدرب 
يف رحاب خمتلف هيائت 

البنك، واملنحدرين من خمتلف 
اجلامعات ومراكز التكوين 

املهي واملدارس العليا
40,4%

يه نسبة املستخدمات  يف بنك 
أفريقيا املغرب يف 2020 مقابل 

٪40.2 يف 2019
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

مضان مناخ اجمايع سلمي
من خالل احلوار والتقارب

مستوى  عى  وبناء  اجمايع  حوار 
املجموعة

يقود بنك إفريقيا حوارًا اجماعيًا ممثرًا وبناًء. 
القامئ عى  االجمايع،  احلوار  ويرشف عى 
للبنك،  العليا  املتبادل، اهليائت  الثقة واالحرام 
ويه  البرشية.   املوارد  مصاحل  جانب  إىل 
تعمد عى عدة جلان مشركة خاصة مبواضيع 
وتدبر  واألجور  والتقيمي  التكوين  خمتلفة: 
العمل  يف  والصحة  لملستخدمني  القروض 

واألمعال االجماعية.

احلرية النقابية
واحلق  امجلعيات  حرية  أفريقيا  بنك  يضمن 
عى  املوقعني  من  املجموعة  وتعد  النقايب. 
البنوك  ملستخديم  للشغل  امجلاعية  االتفاقية 
باملغرب الي تنظم العالقات بني املجموعة املهنية 

لبنوك املغرب واالحتاد املغريب للشغل.

العام،  املدير  للرئيس  االلزتام الخشيص  ويعد 
السيد عمثان بنجلون جتاه احرام احلق النقايب 

عنرا لتنظمي العالقات املهنية داخل البنك.

ملتطلبات  ا وز  تتجا عية  اجما ية  محا
التنظميية

امحلاية  فعال يف  بشل  إفريقيا  بنك  ينخرط 
يروم  حبيث  املستخدمني.  مجليع  االجماعية 
حصة  تضمن  الي  العمل  رشوط  مضان 

املستخدمني وسالمهتم وأمهنم.

اإلطار  البنك  االجماعية يف  امحلاية  تتعدى 
ة  ئد لفا خرى  أ ت  ا ز متيا ا ملنح  لتنظيمي  ا
االجماعية  التغطية  جمال  يف  املستخدمني 
واالحتياط، السميا من خالل التقاعد التمكيي 

وصندوق التضامن.



تركزي

بنك أفريقيا يواكــب التطور الخشيص واملهي ملسـتخدميه

محاية ومواكبة املستخدمني تقبع مضن أولويات بنك أفريقيا 
يف مواجهة وباء غر مسبوق 

إن مضان بيئة معل حصية وآمنة مجليع املستخدمني ميثل أحد أولويات 
الصحية احلالية. هذا فضاًل  األزمة  املجموعة، وال سمّيا يف خضم 
والبيانات  واإلعالنات،  اإلرشادات،  )كتيبات  املستخدمني  توعية  عن 
املقر  والتطهر يف  النظافة  تدابر  وتنفيذ  والكبسوالت(،  الداخلية، 
والشبكة، وتعليق السفر ورحالت العمل، وتقييد االجماعات والدورات 
املنتجع  الطلبات عى  وتعليق  النادي  وإغالق  التكوينية احلضورية، 
الصييف، وتقييد الوصول إىل املكتب الرئييس للبنك من قبل العموم، 
وإغالق املطامع يف املقر ويف واكلة بوسكورة، وكذا إجناز محالت 

حفص واسعة النطاق عى مستوى املجموعة يف املغرب.
وإىل جانب ذلك، تهسر املجموعة عى التتبع اليويم للحاالت املؤكدة 
وتعيني  ورعايهتا،  البنك  مستوى  عى   19 كوفيد  إصابهتا مبرض 
املراجعني املسؤولني عن التنسيق مع املمثلني اجلهويني الحرام وتطبيق 

التدابر الوقائية.
وألجل حماربة اآلثار النفسية للجاحئة، جرى خلق وحدة دمع نفيس 
للتأمني، يمثل اهلدف مهنا يف مواكبة  املغربية  امللكية  بالتعاون مع 
املستخدمني داخل املجموعة. وعى نفس املنوال، جرى حتديد ماكفأة 
استثنائية لملستخدمني النشطني خالل فرة احلجر عى مستوى املقر 

والشبكة.
ويف السياق االستثنايئ لألزمة الصحية، تبىن بنك أفريقيا طرق معل 
جديدة لزيادة قدرة املجموعة عى الصمود يف مواجهة األزمة. وهكذا، 
فقد اعمد البنك عى نظام العمل عن بعد لصاحل مستخدميه، وهو ما 
يعادل %30 من القوة العاملة عى مستوى املقر الرئييس. مكا جرى 
توفر املعدات الالزمة لملستخدمني األساسيني امللفني بالوصول إىل 
نظام معلومات البنك، مثل أجهزة المكبيوتر احملمولة والوصول إىل 

 VPN

ويف ذات الوقت، أحدث البنك مجيع الروتوكوالت الرضورية للعمل 
عن بعد، ال سميا من حيث املعدات وأجهزة التواصل والوثائق )مثل 

الدليل، ميثاق العمل عن بعد(.
ويف هناية املطاف، رسعت األزمة الصحية من معلية رمقنة الدورات 
التكوينية عر إطالق تطبيق داخي جديد Be.Talent، يعمل عى تزويد 

املستخدمني باملعلومات والدورات التكوينية عر اإلنرنت.

التتوجي باعماد نظام إدارة الصحة 
 والسالمة املهنية

 OHSAS 18 001
للسنة الثالثة عى التوايل.

12 963
حفص للكشف 

عن فروس 
كورونا

11
 برناجم تدرييب

من خالل تطبيق 
Be.Talent

100
مستخدم تواكهبم 

وحدة الدمع 
النفيس

15 مليون درمه 
تلفة املاكفأة 

االستثنائية 
لملستخدمني العاملني 
أثناء احلجر اليحص

جودة احلياة والظروف 
العملية

من أجل املشاركة يف 
األداء امجلايع

لصحة  ا طر  خما يف  متطور  حتمك 
والسالمة يف العمل

يعد بنك إفريقيا أول مجموعة بنكية حتصل عى 
اعماد OHSAS 18001 للوقاية من خماطر العمل 
والسالمة والصحة املهنية. وجيسد هذا االعماد 
بظروف  املتعلقة  القضايا  بشأن  البنك  الزتام 
من  للوقاية  املبذولة  واجلهود  العمل  وحميط 
املخاطر املتعلقة بصحة املستخدمني وسالمهتم.

املهنية  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  يندرج 
ويرتكز  املسمر،  التحسني  بالبنك مضن معلية 

عى مثانية حماور اسراتيجية:

- االمتثال للرشوط التنظميية املتصلة بالصحة 
والسالمة ؛

- الوقاية من األمراض وحوادث الشغل؛

احلاالت  االستجابة يف  القدرة عى  تعزيز   -
الطارئة ؛

- الوقاية من حوادث السر؛

- تعزيز السالمة يف العمل؛

والسلوكيات  االجمايع  احلوار  تطوير   -
املسؤولة ؛

صفوف  يف  املخاطر  من  الوقاية  تعزيز   -
املوردين؛

- الوقاية من املخاطر املتصلة بالبناء والتشييد.

عى  املصداقية  طابع  االعماد  هذا  يضيف 
املتصلة  االجماعية  باملسؤولية  البنك  الزتام 
الرامية  املهنية«،  »العالقات والرشوط  بقضايا 
إىل توفر بيئة معل آمنة من خالل الوقاية من 
األفراد  املتعلقة بصحة وسالمة مجيع  املخاطر 

داخل الوسط املهي.
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

بنك إفريقيا،
اجمتايع  الزتام 

وجممتيع

 BOA منحت مؤسسات
 ما يقدر بنحو

2,6 مليون يورو 

 BOA أطلقت مؤسسات
63 مرشوًعا يف سبع 

دول

يدمع بنك أفريقيا فعاليات املجمع املدين من خالل التدابر اهلادفة إىل 
مضان املصلحة العامة يف جماالت التعلمي والصحة والثقافة والرياضة 
وريادة األمعال االجماعية وتشغيل الشباب ومحاية البيئة. وهو الزتام 
للقارة  االقتصادية  للتمنية  املجموعة  تولهيا  الي  األمهية  إىل  يرمز 

اإلفريقية، هبدف تعزيز املشاريع ذات األثر االجمايع واملستدام.



بنك إفريقيا،الزتام اجمايع وجمميع

 مؤسسات
بنك إفريقيا

اإلشعاع اإلفرييق
عام  يف  تأسيهسا  منذ   ،BOA مؤسسة  تتواجد 
1999 بدولة بنني، يف 7 بلدان مبنطقة غرب إفريقيا: 

بنني وبوركينا فاسو وساحل العاج ومايل والنيجر 
نطاقها  توسيع  وتريم إىل  ومدغشقر،  والسنغال 
البنك.  فهيا  يشتغل  الي  البلدان  مجيع  لتمشل 
حتسيــن  إىل   BOA مؤسسـات  أنشطة  وهتدف 
هشاشــة  األكـثـر  للفئــات  املعيشية  الظروف 
واملســامهة يف التمنيــة احملليــة. وترتكز أنشطهتا 

بشل أسايس عى جمـاالت التعلمي والصحـة.

مؤسسات BOA، الزتام بالتمنية 
االجماعية واالقتصادية إلفريقيا

الهنوض بالتعلمي يف إفريقيا
يعتر التعلمي قضية جوهرية يف القارة اإلفريقية. 
أنشطهتا  من خالل   BOA مؤسسة  تسامه  حبيث 
التعلمي  إىل  الشباب  اهلادفة إىل حتسني وصول 
واملعرفة اجليدة. وتمثل جماالت تدخلها يف جمال 

التعلمي يف اآليت ذكره:

- بناء وجتديد البنية التحتية لملدارس العمومية؛

- الترع من أجل اقتناء املعدات واملواد املدرسية؛

- الروجي للتعلمي الرمقي من خالل توفر دورات 
عر اإلنرنت يف السنغال ودروس رمقية يف بنني؛

الطاقة  من  وبالكهرباء  باآلبار  املدارس  تزويد   -
المشسية؛

- متويل املبادرات التعلميية؛

- تقدمي املِنح وقروض المزي.
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

600

1700

10%

300

40

18

 MA BELLE ECOLE برناجم
مت  الذي   ،Ma Belle École برناجم  يريم 
2019، إىل جتديد وجتهزي  عام  إطالقه يف 
املدارس العمومية املتدهورة بشدة يف املناطق 
احلرضية وشبه احلرضية. ويف هذا السياق، 
مت جتديد مدرستني معوميتني يف ضوايح 
أنتاناناريفو مبدغشقر، وكذا حتديث املكتبات 
تزويد  الرناجم إىل  هذا  املدرسية. وهيدف 
باملجموعات  القروية  املناطق  املدارس يف 
التعلميية واإلدارية، وإضفاء حلة جديدة عى 
البنية التحتية، وخباصة املقاصف أو السكن 
الوظييف، والي ميكن أن يستخدمها معوم 

املرتادين.

مؤسسة BOA بالسنغال وحماربة 
الرسطانات النسائية

تندرج  النسائية  الرسطانات  الوقاية من  إن 
يف   BOA مؤسسة  أولويات  قامئة  مضن 
الرابطة  مع  الرشاكة  فبفضل  السنغال. 
السنغالية ملاكحفة الرسطان، طورت املؤسسة 
املراكز  إىل جتهزي  هيدف  وقائًيا  برناجًما 
عى  القابالت  وتكوين  اجلهوية  الصحية 
قبل الرسطانية.  ما  اآلفات  اكتشاف وعالج 
وتمثل أمه اإلجنازات، منذ إطالق الرناجم، 

فميا يي:

طفل مستفيد من معليات جتديد 
مدرستني حكوميتني بضوايح 

أنتاناناريفو يف مدغشقر

حفص حوايل 1700 
سيدة يف إطار 

الدورات التكوينية

مركز للحياة أنشأهتا 
 BOA مؤسسة
يف غرب أفريقيا 

ومدغشقر

مركز للحياة أنشأهتا مؤسسة 
BOA يف غرب أفريقيا 

ومدغشقر

من النساء اللوايت مت 
حفصهن يتلقني عالجًا 

من اآلفات ما قبل 
الرسطانية

تكوين 300 قابلة عى 
أساس سنوي

تعزيز الوصول إىل الرعاية الصحية يف 
إفريقيا

الصحة  قطاع  BOA يف  مؤسسة  أنشطة  إن 
تريم إىل حتسني وصول الساكنة إىل خدمات 
حصية عالية اجلودة. وتسامه مؤسسة BOA يف 

حتقيق هذا اهلدف من خالل:

- تطوير البنية التحتية الصحية، وعى رأهسا 
مستشفيات للوالدة، هبدف حماربة وفيات حدييث 

الوالدة واألمهات؛

- إعادة تأهيل وجتهزي املستشفيات العمومية أو 
اخلاصة غر اهلادفة للرحب؛

- توفر املعدات الطبية؛

والوقاية  بالصحة  املتصلة  املبادرات  - متويل 
من األمراض.



تركزي

بنك إفريقيا،الزتام اجمايع وجمميع

مؤسسات BOA تقف جنبًا إىل جنب مع احلكومات اإلفريقية 
يف ماكحفة الفروس التايج

ومن أجل تقدمي الدمع يف حاالت الطوارئ إىل الساكن املترضرين 
وختفيف العواقب االجماعية واالقتصادية لألزمة عى الفائت اهلشة، 
سارعت مؤسسة BOA إىل ختصيص ما يقرب من %50 من مزيانيهتا 
1.3 مليون يورو لألنشطة  19.  وما مجموعه  السنوية ملاكحفة كوفيد 
التضامنية. وكذا الترع باملعدات الطبية والصحية لصاحل املنمظات 

احلكومية وغر احلكومية بقمية 175000 يورو.

وعالوة عى ذلك، قدمت مؤسسة BOA يد املساعدة للعديد من البلدان 
يف مواجهة كوفيد 19:

- بوركينا فاسو : قدمت مؤسسة BOA منتجات غذائية وطبية بقمية 
85 مليون فرنك إفرييق

واملوزعة  إفرييق  فرنك  مليون   125 مجموعه  مبا  الترع   : مايل   -
اكلتايل: الترع لصندوق التضامن اخلاص بكوفيد 19، الذي أنشأته 
الترع مببلغ  وكذا  إفرييق.  فرنك  مليون   50 املالية، مببلغ  احلكومة 
75 مليون فرنك إفرييق لفائدة أنشطة املؤسسة جتاه الساكن األكرث 

ترضرًا من خملفات األزمة.

النيجر : ترعت مؤسسة BOA مبنتجات غذائية بقمية 82 مليون   -
فرنك إفرييق.

و  مبّيض  زجاجة   2000 و  مكامة   100000 تسلمي   : مدغشقر   -
2000 زجاجة من املطهر الكحويل لفائدة طالب املدارس االبتدائية.

- ساحل العاج : سامهت مؤسسة BOA بأكرث من 150 مليون فرنك 
إفرييق يف ماكحفة كوفيد 19

- بنني : سامهت املؤسسة يف التضامن الوطي واجلهود احلكومية 
معدات  لرشاء  مبلغ خمصص  وهو  إفرييق.  فرنك  مليون   60 مببلغ 

الوقاية والرعاية )المكامات، وأدوات الفحص، واألدوية، إخل(

كينيا   BOA قدمت   ،Rotary District 9212 مع  بالرشاكة   : كينيا   -
3400 علبة غذائية إلطعام 190،000 خشص يف وضعية هشة طيلة 

أسبوعني يف ضوايح نرويب وثياك واملنطقة الساحلية يف مومباسا، 
ويه املناطق األكرث ترضًرا من كوفيد 19.

- غانا : قدمت مؤسسة BOA ترع غذايئ لوزارة الشؤون اجلنسانية 
مساعدة  إىل  املبادرة  هذه  وهتدف  االجماعية.  وامحلاية  والطفل 
الذي  اجلزيئ  احلجر  خالل  صعبة  وضعية  يف  خشص   400000

جرى فرضه يف مدن أكرا وكومايس واكسوا.

- رواندا : تلزتم مؤسسة BOA مبواجهة كوفيد 19 من خالل الترع 
الغذايئ، الذي مت توزيعه يف 5 ماي 2020، عى األخشاص األكرث 

ترضرًا من األزمة الصحية يف مدينة كيغايل.

- السنغال : جرى تغير جحم مزيانية مؤسسة BOA لسنة 2020. 
وهيلع، خصصت املؤسسة ما قميته 125 مليون فرنك إفرييق ملاكحفة 

تداعيات كوفيد 19.
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

تأثر مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب

تأثر مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب لسنة 2020

دمع االبتاكر االجمايع
خللق قمية مشركة

إجيايب يف  تأثر  بإحداث  إفريقيا  بنك  يلزتم 
واالقتصادية،  االجماعية  املجاالت  من  العديد 
وخباصة يف جمال التعلمي. وألجل ذلك، اختار 
أجل  من  الربية  مؤسسة  أنشطة  دمع  البنك 
التشغيل-املغرب، الذي يعتر عضوا يف جملهسا 
ومواكبة   ،2008 تأسيهسا يف  منذ  اإلداري 
والتكوينية  التعلميية  األنشطة  خمتلف  تطوير 
الرامية إىل حتسني فرص العمل ودجم الشباب 

املغريب يف سوق الشغل.

-املغرب،  التشغيل  أجل  من  الربية  مؤسسة 
يه مجعية تابعة للقانون املغريب تأسست عام 
2008، ومعرف هلا بصفة املنفعة العامة، تقدم 

للباحثني عن معل من الشباب املهارات والفرص 
الالزمة لالندماج الناحج يف سوق الشغل.

تقدم مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب 
املهارات  لتمنية  التدريبية  الراجم  مجموعة من 
طلبا  األكرث  والسلوكية  والتجارية،  التقنية، 
وتدجم خرجيهيا يف  املغريب  العمل   يف سوق 

القطاعات اآلخذة يف المنو. والي من شأهنا أن 
توفر هلم فرصا للعمل مثل قطاع األوفشورينغ، 
املعلومات  تكنولوجيات  الطران،  السيارات، 
البنوك  البيع،  السياحة،  الزراعة،  واالتصاالت، 

والتأمني.

التشغيل- أجل  من  الربية  مؤسسة  ترتبط 
أجل  الربية من  بشبكة   )EFE-Maroc( املغرب 
اجلزائر  أيضًا يف  املوجودة   ،)EFE( التشغيل 
وتونس ومر واململكة العربية السعودية والمين 

واإلمارات العربية املتحدة وفلسطني واألردن.

مستفيد منذ تارخي 
تأسيهسا

معدل احلاصلني 
عى الهشادة

معدل التشغيل معدل العمل املسمر 
ملدة 3 هشور

معدل االستبقاء ملدة 
3 هشور

من خرجيًا من اخلرجيات
خرجي من التكوينات 

اإلدماجية معدل التشغيل
خرجي من التكوينات 

التشغيلية



تركزي

بنك إفريقيا،الزتام اجمايع وجمميع

االبتاكر من أجل حتقيق التمنية املستدامة خالل األزمة الصحية
السياق  مع  سميا  ال  املتغرة،  االقتصادية  الظروف  مع  التكيف  وألجل 
االستثنايئ للوباء العاملي، تعمل مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب 

باسمرار عى إجياد حلول مبتكرة.
أكشاك التشغيل يف عدد من املدن باململكة

ويف هذا الصدد، حازت املؤسسة عى جائزة Velaj لالبتاكر الي جاءت 
لتاكفئ فكرهتا املمثلة يف إنشاء أكشاك للتشغيل يف خمتلف مدن اململكة، 
من أجل ربط الشباب بعروض العمل وبالدورات التكوينية ملؤسسة الربية من 

أجل التشغيل-املغرب.
والرشاكء  املاحنة  اجلهات  من  املؤسسة  هيلع  حازت  الذي  الدمع  وبفضل 
)مؤسسة Velaj، ومبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية، و MEDZ، و

DELL، وغرمه(، رأى هذا املرشوع النور يف سنة 2021.

ويمثل اهلدف األسايس من أكشاك التشغيل يف التغلب عى التحديات الي 
تواجه الباحثني عن الشغل، من خالل توفر خدمة جمانية هلؤالء ولملقاوالت.

اسمرارية النشاط والقرب من الرمقنة
وعى نفس املنوال، سارعت مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب إىل 
رمقنة حمتواها التعليمي، وحشد رشاكهئا، وال سميا الرشاكت التكنولوجية، 
دورة   7500 من  أكرث  إىل  املجاين  الوصول  تهسيل  يف  سامهوا  الذين 
تكوينية عر اإلنرنت لصاحل املستفيدين من خدمات مؤسسة الربية من أجل 
التشغيل-املغرب. وعى الرمغ من الظروف االستثنائية املرتبطة بـكوفيد 19 
ومن القيود املفروضة، حجنت املؤسسة يف تكوين 3024 شاًبا بني هشري 
أبريل ودجنر 2020، مقارنة بـ 891 شاب قبل بداية الوباء يف عام 2020.

الزتام مؤسسة الربية من أجل التشغيل-
املغرب بالتمنية املستدامة

تسامه مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب 
من خالل أنشطهتا يف حتقيق العديد من أهداف 
املتحدة  التمنية املستدامة، الي سطرهتا األمم 
املساواة  انعدام  أوجه  من  احلد  إىل  والرامية 

حبلول عام 2030.
اجلودة يف التعلمي

قامت مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب 
ويف   .2020 سنة  3915 خرجيًا خالل  بتكوين 
هذا الصدد، استفاد 1006 خرجيًا من التكوينات 
اإلدماجية، و 2909 خرجيًا من التكوينات التشغيلية. 
تركز الدورات التكوينية ملؤسسة الربية من أجل 
التشغيل-املغرب عى املهارات الخشصية، وهتدف 

إىل إعداد اخلرجيني ملتطلبات احلياة املهنية.
املساواة بني اجلنسني

تعد املناصفة يف مصمي أهداف مؤسسة الربية 
يف  حجنت  الي  التشغيل-املغرب  أجل  من 
سنة  منذ  اجلنسني  بني  املساواة  عى  احلفاظ 

2008 )٪52 من اخلرجيات يف دفعة 2020(.

العمل الالئق والمنو االقتصادي
تهسر مؤسسة الربية من أجل التشغيل-املغرب 
توفر  عى  التكوينية  الدورة  وهناية  بداية  يف 
لفائدة خرجيهيا يف ظروف معل  فرص الشغل 
إىل  التشغيل  معدل  وصل  فقد  وهيلع،  الئقة. 
الظروف  من  الرمغ  2020 عى  عام  %80 يف 
االستثنائية ومجتيد التشغيل النامج عن الوباء.

احلد من انعدام املساواة
ومبوجب معلها الدؤوب عى حتسني فرص العمل 
الربية من  املغرب، ختلق مؤسسة  للشباب يف 
أجل التشغيل-املغرب ديناميكية رضورية تتجاوز 
املستفيدين املبارشين. من خالل الدجم والتدريب، 
املعيي  املستوى  املؤسسة عى حتسني  تعمل 
)املستفيدين  وعائالهتم  املبارشين  لملستفيدين 

غر املبارشين(.
رشااكت لتحقيق األهداف

تمكن مقاربة الرشاكة يف مصمي مقاربة مؤسسة 
تؤمن  الي  التشغيل-املغرب،  أجل  من  الربية 
إميانًا راخسًا بالتعاون متعدد األطراف لتحقيق 

أهدافها وحتسني فرص العمل يف املغرب.
التشغيل- أجل  من  الربية  مؤسسة  تستطيع 

املغرب أن تعمد عى رشاكهئا من املشّغلني )أزيد 
عن 350 ُمشغِّل( وعى رشاكهئا االسراتيجيني. 
ويف واقع األمر، فإن دمع الرشاكء واملؤسسات 
الربية  ملؤسسة  واملاحنني يحمس  واألاكدمييني 
من أجل التشغيل-املغرب بتنفيذ مهمهتا وتوسيع 

نطاق مبادراهتا.
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بنـــــك أفريقيـــــــا 

+ 20 000
شاب متت مواكبهتم

200
مرشوع يمت تنفيذه سنويا

من  تأسيهسا  منذ   ،Enactus Morocco تعتر 
قبل بنك إفريقيا، منمظــة غــر حكوميــة فاعلــة 
يف مـجـال التعلـمي ومواكبـة الشـباب يف ريـادة 

األمعـال واالبتكـار االجتـمـايع. 

وتنيمت هــذه اهليئــة املتواجدة يف املغــرب منــذ 
2003 إىل شــبكة دوليــة حــارضة يف  ســنة 
37 دولــة، وتطــور رشااكت بني عــامل األعـمـال 

حتضيــر  قصــد  وذلــك  العــايل،  والتعلــمي 
الشــباب لملســامهة بشكــل مهــم يف تطويــر 
أمعــال مســتقبليني  رواد  باعتبــارمه  بلدانـهم 

ملزتميــن اجماعيــًا.



2062
مشارك

 أكرث من

+365 000
يركزون عى الرمقنة 

 أكرث من

+28 000 
 مشاهدة للجلسات
 املبارشة عر
الفايسبوك

التمنية  خدمة  يف   Enactus نشاط 
املستدامة

التطوير  الشباب عى  آالف   Enactus تساعد 
وكذا عى إجناز  الذايت عى أساس سنوي، 

مائت املشاريع املتصلة بالتمنية املستدامة.

ومبناسبة عامها السابع عرش يف خدمة التمنية 
املستدامة الذي تزامن مع جاحئة كورونا، نمظت 
من  املمتدة  الفرة  Enactus Morocco، خالل 

لريادة  2020، أول مهرجان  18 يوليوز  11 إىل 

األمعال واالبتاكر عر اإلنرنت يف املغرب.

امس حيمل  لذي  ا ث،  احلد ا  هذ م   يكر
أهداف   ،  »Sustainable Innovation Fest«

التمنية املستدامة العاملية من خالل سلسلة من 
الندوات و أوراش العمل واملسابقات.

شأهنا يف ذلك شأن السنوات السابقة، حتتفل 
الوطنية  املسابقة  خالل   Enactus Morocco

وتسليط  والزتام رشاكهئا،  بإجنازات شباهبا، 
الضوء عى مهمهتا املمثلة يف تثقيف الشباب 
وكذا  واالبتاكر،  األمعال  ريادة  جمال  يف 
املشاركة يف التمنية املستدامة لململكة. خيتمت 
الدمع  من  سنوية  دورة  هذا  املسابقات  يوم 
والتكوينات  املشاريع  حامي  للشباب  املمنوح 
والتحديات. وبالنظر للظروف االستثنائية لألزمة 
لسنة  الوطنية  املسابقة  تنظمي  الصحية، جرى 
فعاليات خالل  وذلك  اإلنرنت،  عر   2020 

 .»Sustainable Innovation Fest «

ت ر قر  ،2 0 2 0 بقة  ملسا لنسبة   با
Enactus Morocco تكرمي 12 هدفًا من أهداف 

املستدامة.  للتمنية  السبعة عرش  املتحدة  األمم 
وعى هذا األساس، نمظت امجلعية، عى مدار 
مخسة أيام، مخس مسابقات لصاحل املشاريع 

الي تتناول القضايا املتعلقة هبذه األهداف.

ويتعلق األمر مبا مجموعه 50 مرشوًعا، ستتأهل 
اخلتايم  احلفل  يف  كفائزين  مهنا  مخسة 

لملهرجان.

08
أيام

29
حدثًا

60
متدخل
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بنك إفريقيا،الزتام اجمايع وجمميع

تعزيز الثقافة املالية
مجليع الفائت العمرية

الثقافة املالية لفائدة تالميذ الثانويات 
اإلعدادية والتأهيلية

يف إطار الزتامه من أجل املشول املايل، أطلق 
بنك أفريقيا برناجما سنويا للثقافة املالية يف عدة 
الركزي  باململكة، مع  وتأهيلية  إعدادية  ثانويات 
الرناجم  ويتضمن  حدة.  عى  جهة  لك  عى 
عروض تعلميية حول البنك ومنتجاته وخدماته. 
املالية  بالثقافة  الهنوض  يف  اهلدف  ويمثل 
األساسية يف الوسط الدرايس وحتفزي أسلوب 
للتعمل يقوم عى العمل واملشاركة ومعل الفريق.

الثقافة املالية لفائدة املهنيني األحرار 
واألجراء واملسرين

للثقافــة  تكوينيــة  دورة  أفريقيــا  بنــك  نظــم 
املالية مت ختصيصها لملهنيني األحرار واألجراء 
واألرس. ويمثــل طــموح البنــك يف مســاعدة 
األرس واملهنيني األحرار واألجراء علـى اعماد 
الــدورة  هــذه  وتقـتـرح  أفضـل.  مـايل  تدبيـر 
لــدى  تكوينيــة  ورشــات  اختذت شل  الــي 
وحــدات  وخــواص  ومقاوالت رشيكة  مجعيات 
للتكويــن تركــز عـلـى التحكــم يف املزيانية وفهـم 
واالدخار  األداء  )وسـائل  املنتجات  واسـتخدام 

والقــرض( وحتسيس األفراد باملسؤولية.

وهيدف هذا الرناجم إىل:

املاليــة  بالثقافــة  النـهـوض  املســامهة يف   -
لملواطنيــن الراشــدين؛

العمـل  علـى  يقـوم  للتعلـم  أسـلوب  حتفيـز   -
واملسـامهة يف معـل الفريـق؛

التدبر  األرس يف جمال  كفاءات  - حتسني 
املايل.
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الرعاية واالحتضان،
دمع التمنية السوسيو اقتصادية

من  املدين  املجمع  جتاه  أفريقيا  بنك  يلزتم 
ويتجى  والرعاية.  لالحتضان  أنشطته  خالل 
األنشطة  ودمع  إجناز  من خالل  االلزتام  هذا 

ذات الصاحل العام.

ثالثة  لاللزتامات حول  السياسة  وتمحور هذه 
وتطوير ممارسة  والتضامن  الثقافة  جماالت: 
الرياضة واملسامهة يف المنو االقتصادي للبالد.

املشاركة يف التمنية الثقافية 
واالجماعية

يسامه بنك إفريقيا يف احلياة املدنية من خالل 
ويتعلق  الفاعلة،  اجلهات  ملختلف  املايل  الدمع 

األمر مبا يي:

أولياء األمور وأصدقاء األطفال غر  - مجعية 
املتكيفني؛

- مؤسسة لال أمساء لألطفال والشباب الصم؛

املصابني  األطفال  ملساندة  “أجر”  - مجعية 
العاملي  »اليوم  دمع  من خالل  الدم  برسطان 

لرسطان الطفل«؛

- مجعية آفاق للتمنية واملواطنة؛

- مجعية آفاق تاوريرت للتمنية؛

- مجعية إنصاف؛

- مجعية مديني؛

- مجعية حماربة السيدا ALCS؛

- املجلس اجلهوي للسياحة بأاكدير؛

- امجلعية الرياضية للوائم الزياين لملكفوفني 
وضعاف البر؛

- مجعية هنضة زناتة للتمنية والتضامن ؛

- نادي املستمثرين املغاربة يف اخلارج؛

- مجعية دار لوريي للتمنية؛

- مجعية منر املعاق للتمنية؛

- مجعية تراكنت للتمنية اإلجماعية؛

- مجعية أخوات احملبة ومدرسة رياض زيتون.

لسنة  إفريقيا،  بنك  انضم  ذلك،  عى  عالوة 
والرشاكء  احمللية  امجلاعات  إىل   ،2020
االقتصاديني وفعاليات املجمع املدين يف محلة 
»الشواطئ النظيفة« هبدف زيادة الويع حول 
موضوع البيئة من خالل جتهزي سبعة شواطئ 

برعاية البنك.
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بنك إفريقيا،الزتام اجمايع وجمميع

معلية الشواطئ النظيفة
برناجم  دمع  البنك  واصل   ،2020 سنة  يف 
الشواطئ النظيفة لتحسني نظافة سبعة شواطئ 
 )2018/2021( االتفاقية  ومبوجب  املغرب،  يف 
التارخييني، مؤسسة دمحم  املوقعة مع رشاكئه 
إفريقيا، ومجاعة  وبنك  البيئة،  السادس محلاية 
وكذا  متارة،  الصخرات  ومعالة  اهلرهورة، 
سنة  يف  الرابية.  للجامعات  العامة  املديرية 
الورشات  من  العديد  البنك يف  2020، شارك 

ماكحفة  طرق  حول  لتشاورية  وا احلوارية 
واحمليطات.  البحار  البالستيكية يف  النفايات 
حبيث ترغب املؤسسة، يف إطار محلهتا الثانية  
#B7arblaplastic ، يف اختاذ خطوة جديدة مع 

رشاكهئا لضامن الدوران االقتصادي للبالستيك 
، من خالل الرشوع يف اعماد التدابر الرضورية 
البالستيكية  النفايات  واستعادة  تدوير  إلعادة 

الي مت مجعها عى الشواطئ.

تنويع وتطوير املامرسة الرياضية
السادس  دمحم  أاكدميية  إفريقيا  بنك  يدمع 
 )2008 عام  منذ  )مسامهة سنوية  القدم  لكرة 
والرياضية  الثقافية  امجلعية  التنس  وبطولة   ،
الرمسي(،  )الرايع  البيضاء  بالدار  لملطارات 
والنخسة اخلامسة من اللقاء الدويل أللعاب القوى 
لرياضة  املغربية  امللكية  اجلامعة  تنمظه  الذي 
 Vétérans   األخشاص يف وضعية إعاقة، وبطولة
الكرى-   البيضاء  الدار  de Fraternité جلهة 

سطات.

دمع التمنية االقتصادية
 INNOV شارك بنك إفريقيا يف النخسة الثانية من
MAROC Caravan، وقدم الدمع لندوة احملامني 

الوطي  لملؤمتر  وكذا  تطوان،  يف  املتدربني 
احملاماة  مهنة  مستقبل  واالبتاكر:  »الرمقنة 

والتوثيق ».

من  الثانية  للنخسة  مواكبته  البنك  واصل  مكا 
مسابقة النقاش »ORATIO 2020« الي تنمظها 

.Iscaeists مجعية
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األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقياسلسلة التوريد 102-9
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التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجيةمبادرات خارجية  102-12
االخنراط يف امجلعيات  102-13

ترصحي أحصاب أعىل مستويات القرار

القمي واملبادئ ومعايري وقواعد السلوك

بنية احلاكمة

تشكيل اهليئة العليا للحاكمة وجلاهنا

سياسات األجور

الحئة مجموعات األطراف املعنية اليت أجرت
معها املجموعة حوارا

اتفاقيات املفاوضات املشرتكة

مقاربة املجموعة إلرشاك األطراف املعنية

حتديد حمتوى التقرير ومعايري الرهان

الحئة الرهانات الدقيقة
تعديالت متعلقة بالتقارير

فرتة التقارير
تارخي التقرير األحدث

دورية التقارير

نقطة االتصال بالنسبة لألسئلة املتعلقة بالتقرير

GRI ترصحيات التقارير املطابقة ملعايري

GRI فهرس حمتوى
تأكيد خاريج

رشح الرهان الدقيق ونطاقه 
املقاربة التدبريية وعنارصها

مواضيع وانشغاالت أساسية مت رفعها يف إطار احلوار
مع األطراف املعنية والطريقة اليت أجابت هبا املجموعة

املعايري املعمتدة لتحديد وانتقاء األطراف املعنية
اليت ستجري معها املجموعة حوارا

حتديد إذا اكن رئيس اهليئة العليا للحاكمة
هو عضو يف اإلدارة

التشاور مع األطراف املعنية بشأن الرهانات
االقتصادية والبيئية واالجمتاعية

آليات االستشارة وتدبري االنشغاالت بقضايا األخالقيات

أمه التأثريات واملخاطر والفرص

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

بنك أفريقيا، بنك أفرييق خبدمات شاملة
التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية البنك

األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقيا

األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقيا
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102-15 

102-16 

102-17
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احلاكمة يف بنك إفريقيا

احلاكمة يف بنك إفريقيا

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

يدمع بنك إفريقيا التمنية الخشصية واملهنية ملستخدميه

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية
التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية

التمنية املستدامة، جزء ال يتجزأ من االسرتاتيجية
التقرير بأمكله 
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102-23

102-35 

102-40  

102-41 
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102-43  

102-44 

102-46

102-47 

102-49 

102-50 2020

تقرير التمنية املستدامة 2019 102-51
يونس 102-52

السيدة رسيا السبيت 102-53
مديرة التمنية املستدامة

 

102-54 
مت إعداد هذا التقرير

متاشيا مع معايري

ليس هناك تأكيد خارج
102-55 

102-56 

103-1 

103-2 
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P 74
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P 58-59

P 56-57
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202-2 

203-1

203-2 

204-1 

205-2 

206-1 

إن تقيمي املخاطر يمت وفق طريقة وأداة تقيمي املخاطر
واألثر املهينEVRIP . ويعمتد نظام التدبري عىل 4 هيائت

GAP 11 و- CE و CHS و COPILو RDD- توجهيية
"مجموعات حتسني األداء". وتحمس األداة املوجودة عىل

RH-Link باإلبالغ عن احلوادث املتعلقة بالشغل.
إن أداة SATIS التابعة ل PLGخمصصة لظروف الشغل
"الصحية". مكا تحمس تدابري السالمة املعيارية واإلبالغ

عن االعتداءات اجلسدية واللفظية لملستخدمني باالنحساب
من حاالت العمل اليت يرون أهنا من احملمتل أن تؤدي

إىل وقوع حادث يف العمل أو مرض مهين.

302-5 

305-2

305-5 

401-1 

401-2 

نظام تدبري الصحة والسالمة يف العمل 403-1

خدمات الصحة يف العمل

تكوين العاملني يف الصحة والسالمة يف العمل

الهنوض بصحة العاملني

حوادث الشغل

العدد املتوسط لساعات التكوين سنويا
للك مستخدم

براجم تأهيل كفاءات املستخدمني
وبراجم املساعدة

النسبة املوئية لملستخدمني املستفيدين
من مراجعة األداء وتطور املسار املهين

ملحق: مؤرشات اجمتاعية
 بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

الوقاية وخفض التأثريات عىل الصحة والسالمة
يف العمل بارتباط مبارش مع عالقات األمعال

مستخدمون يستفيدون من تغطية نظام تدبري
الصحة والسالمة يف العمل

مشاركة العاملني والتشاور معهم والتواصل
املتعلق بالصحة والسالمة يف العمل

حتديد األخطار وتقيمي املخاطر وحتريات
بشأن أحداث غري مرغوب فهيا 403-2 

403-3

403-4 

403-5 
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403-7 

403-8 

403-9 

404-1 

404-2 

404-3 

405-1 
احلاكمة يف بنك إفريقيا

 بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه
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األداء االقتصادي

احلضور يف السوق

التأثريات االقتصادية غري املبارشة

ممارسة املشرتيات

ماكحفة الرشوة

سلوك مناوئ لملنافسة

الطاقة

انبعاثات الغازات

التشغيل

الصحة والسالمة يف العمل

التكوين والتعلمي

التنوع وتاكفؤ الفرص

تعليقرمق الصفحةالفصل

الواجبات املتعلقة بالنظام ذي اخلدمات احملددة
وأنمظة التقاعد األخرى

حصة األطر العليا املوظفة مضن املجمتع احمليل

االستمثارات يف البنيات التحتية والرعاية

التأثريات االقتصادية غري املبارشة امللحوظة

حصة املصاريف لدى املوردين احملليني 

التواصل والتكوين املتعلقني بسياسات
ومساطر ماكحفة الرشوة

دعاوى قضائية ضد السلوك املناوئ لملنافسة
واملامرسات املاكحفة لالحتاكر

خفض احتياجات الطاقة لملنتجات واخلدمات

انبعاثات غري مبارشة للغاز املسبب لالحتباس احلراري
اخنفاض انبعاثات الغاز املسبب لالحتباس احلراري

بنك أفريقيا يواكب التطور الخشيص ملستخدميه

بنك أفريقيا بنك متضامن وملزتم

مجموعة ملزتمة من أجل منو مستدام ومشويل

األخالقيات واملطابقة يف قلب ثقافة بنك أفريقيا 
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